Tarieven O-Ma-Ma Markt
Versie 1.0 opgemaakt op vrijdag 20 september 2019
Jouw producten en/of diensten aanbieden aan de bezoekers van onze O-Ma-Ma Markt op zondag 8 maart 2020
in de Loods te Mechelen… een goed idee! Het doelpubliek van onze markt zijn bijna mama’s, mama’s van baby”s
tem tieners en oma’s. Uiteraard zijn de partners en kinderen ook welkom.
We wensen een kwalitatief event aan te bieden aan onze bezoekers en standhouders. Om de bezoekers een
gevarieerd aanbod aan producten en diensten te bieden zijn we selectief in onze standhouders. De aangeboden
goederen en/of diensten moeten relevant zijn voor mama's en/of oma's. Per merk en type product en/of dienst
staan we slechts een beperkt aantal standhouders toe.
1.

STANDEN

We bieden onze standhouders twee soorten standen aan: een standaard stand en een lege stand.
•

STANDAARD STAND
1 x huur grondoppervlakte 200 cm x 170 cm
1 x tafel van 200 cm x 70 cm
1 x stoel
1 x op- en afbouw tafel en stoel
1 x bericht op sociale media O-Ma-Ma twv 130 euro
1 x persoonlijke pagina op website O-Ma-Ma
Jouw stand volledig klaar bij aankomst, enkel zelf nog jouw producten, … klaarzetten.
De stand is enkel bereikbaar voor de bezoekers via de langste zijde van de tafel (200 cm).
Je kan jouw stand per 2 lopende meter uitbreiden door extra standaardstanden bij te bestellen.
Er zijn standaard geen elektriciteit of andere voorzieningen aanwezig op de stand.
Extra stoelen kan je bestellen aan 1 euro exclusief btw.
Kostprijs 55 euro exclusief btw per stand
Bijvoorbeeld: 2 standaardstanden = 2 x 55 euro = 110 euro exclusief btw

•

LEGE STAND
1 x huur grondoppervlakte
1 x bericht op sociale media O-Ma-Ma twv 130 euro
1 x persoonlijke pagina op website O-Ma-Ma
Minimum lengte 200 cm
Minimum breedte 200 cm
Je bouwt jouw stand volledig zelf op.
De stand is enkel bereikbaar voor de bezoekers via een van de langste zijden de stand. Wens je dit
anders dan dien je dit bij jouw aanvraag te melden aan de organisatie.
Je kan jouw stand per m2 uitbreiden.
Er zijn standaard geen elektriciteit of andere voorzieningen aanwezig op de stand.
Kostprijs: 13.75 euro exclusief btw per m2
Bijvoorbeeld: 3 meter x 3 meter = 9 m2 x 13,75 euro = 123,75 euro exclusief btw

2.

EXTRA OPTIES VOOR STANDEN
Je kan jouw stand uitbreiden met extra opties.
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•

ELEKTRICITEIT
1 x elektriciteit (500 W)
Prijs: 10 euro exclusief btw

•

STAND TYPE
o

Een hoekstand

Bij een hoekstand is jouw stand langs twee zijden bereikbaar voor de bezoekers.
Je hebt hiervoor een lege stand ofwel minimaal twee standaardstanden voor nodig.
Prijs: prijs van de standen + 20%
o

Een kopsestand

Bij een kopsestand is jouw stand langs drie zijden bereikbaar voor de bezoekers.
Je hebt hiervoor een lege stand ofwel minimaal drie standaardstanden voor nodig.
Prijs: prijs van de standen + 35%
o

Eilandstand

Bij een eilandstand is jouw stand langs alle zijden bereikbaar voor de bezoekers.
Je hebt hiervoor een lege stand ofwel minimaal vier standaardstanden voor nodig.
Prijs: prijs van de standen + 50%

3.

O-MA-MA BAG
De eerste 250 bezoekers van onze O-Ma-Ma Markt, in het bezit van een geldig toegangsticket +12 jaar,
ontvangen een exclusieve O-Ma-Ma Bag. Een milieuvriendelijke, herbruikbare tas vol goodies (staaltjes,
kortingsbon, ...).

•

STANDAARD
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Elke standhouder levert standaard minstens 50 stuks aan om in onze goodiebags te steken.
Let op: infobrochures, flyers, ... worden niet aanvaard als goodie.
•

LOGO OP O-MA-MA BAG
We bieden jou de kans om nog meer op te vallen bij onze bezoekers. Niet alleen tijdens de O-Ma-Ma
Markt maar ook nog lang nadien. Je kan jouw logo mee op de O-Ma-Ma Bag laten drukken. Een
blijvende promotie voor jouw bedrijf of merk want de O-Ma-Ma Bag is herbruikbaar als ideale winkeltas
en bovendien milieuvriendelijk.

•

o

1/1 advertentieruimte + 4 berichten op onze sociale media
Prijs: 1 300 euro exclusief btw

o

½ advertentieruimte + 3 berichten op onze sociale media
Prijs: 715 euro exclusief btw

o

¼ advertentieruimte + 2 berichten op onze sociale media
Prijs: 395 euro exclusief btw

EXTRA ITEMS IN O-MA-MA BAG
Wens je extra zaken toe te voegen aan onze O-Ma-Ma Bag zoals infobrochures, flyers, ... dan is dat
zeker mogelijk! Je bereikt onmiddellijk 250 mama’s en oma’s op een positieve manier. Per item, dat je wil
toevoegen betaal je 0,50 € exclusief btw. Wil je bijvoorbeeld 250 infobrochures toevoegen dan betaal je
125 € exclusief btw

4.

O-MA-MA CHALLENGE
We stellen onze bezoekers een leuke Challenge voor: maak een leuke, grappige, gekke, … foto op de
O-Ma-Ma Markt, post deze met #omama op jouw sociale media en maak kans op een van onze leuke
prijzen.
Geef je als exposant een prijs voor de O-Ma-Ma Challenge, met een waarde van minstens 50 € exclusief
btw, dan mag je hierover een gepersonaliseerde post op onze sociale media verwachten (ter waarde van
130 € exclusief btw). Bovendien vermelden we jouw bedrijf ook nog eens in minstens één algemene post
rond de O-Ma-Ma Challenge op onze sociale media.

5.

WORKSHOPS
Wens je een workshop aan te bieden aan onze bezoekers dan kan dat in onze Mama’s Workshop
voorzien van 30 plaatsen met 1 tafel (200 cm x 70 cm) per twee personen.
Een workshop duurt maximaal 45 minuten.
Hoe maken wij promotie voor jouw workshop?
Om jouw workshop in de kijker te zetten plaatsen wij deze op onze website en doen we gratis ook twee
posts op onze sociale media ter waarde van 260 euro exclusief btw.

•

IK BIED DE WORKSHOP GRATIS AAN
Wij bieden jou graag de Mama’s Workshop aan gedurende maximaal twee slots die je zelf mag kiezen.
First comes first served.

•

IK BIED DE WORKSHOP TEGEN BETALING AAN
De Mama’s Workshop huur je gedurende maximaal twee slots tegen een vergoeding van 30 euro
exclusief btw per slot. Je mag de slots zelf kiezen. First comes first served.
Je staat zelf in voor het innen van de betalingen.
Wij plaatsen een betalingslink op onze website.

6.

POSTERS EN FLYERS
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We verdelen onder de standhouders posters en flyers om op te hangen in hun winkel. Daarnaast worden er
ook nog flyers en posters verdeeld in de regio groot Mechelen. Wens je jouw bedrijf of merk extra in de kijker
te zetten? Plaats het dan zeker op onze posters en flyers.
Het aanbod is bewust beperkt tot maximum 4 plaatsen. Wees er snel bij want... first come, first served!
o

1/1 advertentieruimte + 4 berichten op onze sociale media
Prijs: 750 euro exclusief btw

o

½ advertentieruimte + 3 berichten op onze sociale media
Prijs: 425 euro exclusief btw

o

¼ advertentieruimte + 2 berichten op onze sociale media
Prijs: 250 euro exclusief btw
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