
Waar bereikt u live in een week tijd  
meer dan 70.000 vrouwen? Vrouwen die gek 

zijn op shoppen, niet kunnen wachten totdat de 
feestdagen beginnen en ook heel nieuwsgierig zijn? 

Op Margriet Winterfair natuurlijk!

Libelle & Margriet Libelle & Margriet presenterenpresenteren
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harte welkom harte welkom 
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Dé Winterfair is de ideale plek om alvast in de stemming te komen voor 
de meest betoverende decembermaand ooit!  

Van 19 t/m 25 november komen vrouwen uit het hele land samen 
met hun moeder, zus, vriendin of collega naar de Brabanthallen om te 

genieten van een dagje ‘live’ Margriet & Libelle. En jij kan erbij zijn!

Een gezellig dagje uitEen gezellig dagje uit
De bezoekers van Dé Winterfair kunnen 
samen genieten van een onvergetelijke 
dag shoppen, cadeautjes kopen, producten 
testen en inspiratie opdoen om hun huis  
in feestsfeer te brengen. Ze maken kennis  
met de columnisten van Libelle en Margriet, 
ze ontmoeten redactieleden, swingen 

mee met optredens van topartiesten 
en ontmoeten schrijvers en bekende 
cabaretiers. En dat alles in een gezellig 
winter wonderland. De feestdagen beginnen 
met Dé Winterfair, gepresenteerd door de 
bekendste vrouwenmerken van Nederland: 
Libelle en Margriet. 

De feestdagen beginnen De feestdagen beginnen 
al in novemberal in november



 

Na een roerig jaar zijn we meer dan ooit toe aan een dag vol gezelligheid. Daarom 
slaan de grootste vrouwen merken van Nederland, Margriet en Libelle, de handen in 
één en presenteren zij gezamenlijk vol trots van 19 t/m 25 november Dé Winterfair: 
het allerleukste dagje uit voor fans van zowel de Margriet Winterfair als de Libelle 

Zomerweek. Samen genieten van workshops, optredens, de leukste shops én lekker 
eten en drinken in de Brabanthallen in Den Bosch. 

Extra leuk dit jaar:Extra leuk dit jaar:
Margriet & Libelle vieren samen feest!Margriet & Libelle vieren samen feest!



Jouw doelgroep ‘live’ ontmoeten en jouw 
merk/product onder de aandacht bij 
70.000 potentiële kopers!
Er is ruimte voor circa 300 exposanten.  
Je kunt marktonderzoek onder de 
bezoekers doen.
Door jouw aanwezigheid in het hart 
van de doelgroep verhoogt je de   
naamsbekendheid van jouw merk.
 De conversiekracht van Margriet is  
bewezen groot en ook de bereidheid  
tot activatie is groot.
 Zeven dagen lang worden bezoekers 
in de Brabanthallen geïnformeerd, 
vermaakt, geïnspireerd en verleid tot het 
doen van vele aankopen.

Je verkoopt jouw product vlak voor  
de feestmaand.
Dé Winterfair opent haar deuren  
op het moment dat voor de meeste  
mensen het salaris wordt gestort en  
er dus lekker geshopt kan worden.
Er zijn maar liefst 15.000 
workshopplekken voor bezoekers.
Je profiteert van het gigantische 
mediabereik van Margriet, Libelle en 
DPG Media. Margriet en Libelle bereiken 
miljoenen actieve vrouwen via print, 
online en event. 
Dit jaar slaan de grootste vrouwenmerken 
hun handen ineen tijdens Dé Winterfair; 
het allerleukste uitje voor vriendinnen.

Dit maakt Dé Winterfair uniek!

Dé Winterfair in cijfersDé Winterfair in cijfers



Bezoekers 
zijn tussen de 

25 en 25 en 
7575 jaar jaar
We ontvangen 
drie generaties 

vrouwen

Gemiddelde 
bezoektijd is 

6 uur6 uur
en 47 minuten

€ € 9090  
besteedt  

de gemiddelde 
bezoeker 

 (excl. reiskosten, catering, 
garderobe en entree)

7,8 7,8 
is het rapportcijfer 
dat de Winterfair  
gemiddeld krijgt

6767%%  
komt volgend 

jaar weer!

Dit is de bezoeker van  Dit is de bezoeker van  
Dé WinterfairDé Winterfair

7373% % 
bezoekt de 

website

3939% % 
werkt in de 

gezondheids- en 
welzijnszorg

Bezoekers  
uit het 

hele landhele land

Kerst Kerst 
& Sfeer& Sfeer

is het thema dat het 
meest aanspreekt

9999% % 
koopt 

gemiddeld 
3 artikelen
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Mogelijkheden en kosten om deel te nemenMogelijkheden en kosten om deel te nemen

Servicepakket Servicepakket 
€ 234€ 234**  
In dit pakket zit o.a.:
•  Online naamsvermelding en/

of logo op dewinterfair.nl
•  10 Friends & Family-kaarten voor

donderdag 25 november
•  1 gereserveerde parkeerplaats tijdens

de beursdagen, dicht bij de hal
• Afvalleges

*Dit is een verplicht pakket.

Vloeroppervlak incl. standbouwVloeroppervlak incl. standbouw

€ 219 p/m€ 219 p/m22**

Standtype op basis van beschikbaarheid. 
Indien u ook gebruik wilt maken van 
bepaalde hoekproposities dan geldt er 
een toeslag:

Tussenstand  1 zijde open  0%
Hoekstand  2 zijden open  + 25%
Kopstand 3 zijden open  + 25%

 Eilandstand  4 zijden open  + 25%

*Deelnemen aan Dé Winterfair is mogelijk vanaf 6m

Vloeroppervlakte / eigen standbouwVloeroppervlakte / eigen standbouw  

€ 199 p/m€ 199 p/m22**

*Deelnemen aan Dé Winterfair is mogelijk vanaf 6m2

of

25m2



KooktheaterKooktheater**

vanaf € 5.000vanaf € 5.000
• Een professionele kok gaat  
 aan de slag met uw product
• Het publiek proeft meteen  
 en kan de receptkaart of het  
 sample mee naar huis nemen
•  U levert zelf uw ingrediënten 

aan
• Inclusief uitgebreid media- 
 pakket (bruto mediawaarde:  
 € 20.000)

*Sponsor alle kookworkshops 
voor € 35.000

WorkshopWorkshop
€ 5.000€ 5.000
• Bezoekers gaan aan de slag  
 met uw product tijdens een  
 workshop op Dé Winterfair
• Veel één-op-ééncontact met  
 uw doelgroep
• U geeft zelf de workshop  
 en wij regelen de rest: de  
 inschrijvingen (7 dagen, 6x  
 per dag, ca. 12 personen) en  
 een sfeervol ingerichte ruimte
• Inclusief uitgebreid media- 
 pakket (bruto mediawaarde: 
 € 20.000) om de workshop  
 onder de aandacht te brengen

ModeshowModeshow**

vanaf € 2.500vanaf € 2.500
•  Uw collectie in een  

 catwalkronde in de  
live modeshow

•  Dagelijks (3x per dag)  
een modeshow

• Ideaal: u levert zelf alleen  
 kleding en tekst voor de  
 voice-over aan. De rest  
 (muziek, choreografie,  
 modellen) regelen wij!

*Sponsor de hele modeshow  
voor € 15.000

Interactie met uw doelgroep zorgt voor een sterkere 
merkherinnering en een hogere koopintentie.

SponsorspecialsSponsorspecials

72% 
korting op  

media!



Tip!
Boek deze optie  

in combinatie met een 
stand zodat bezoekers 

meteen hun favoriete items  
uit de modeshow  
kunnen shoppen!

MediapakketMediapakket
Profiteer van de crossmediale 

kracht van de merken Margriet en 
Libelle en andere DPG-merken. ActivatieActivatie

In samenwerking met de merken 
van DPG zoals Testpanel kan een 

activatiecampagne worden opgezet.

SponsorSponsor--
pakketpakket

Denk bij een pakket maat bijvoorbeeld 
aan het sponsoren van de entree 

(met mogelijkheid tot sampling), één 
van de activiteiten, sponsoring van 

één of meerdere cateringterrassen of 
hoofdsponsor worden.

Op maatOp maat
Het salesteam van Dé Winterfair 
helpt graag bij het samenstellen 
van een pakket dat precies bij uw 

doelstellingen past. 



Goed om te wetenGoed om te weten
 Alle tarieven zijn exclusief 21% btw en exclusief verplicht servicepakket van € 234.
  Op standtarieven en sponsor-, modeshow- en workshoppakketten is geen bureau-  
en/of contractkorting van toepassing. Deze is al in de prijs verwerkt. 

  Voorzieningen als water, elektra, parkeerkaarten, etc. dienen apart via ons handboek te 
worden aangevraagd. Deze kosten worden na het event separaat gefactureerd.

 Op mediatarieven is bureau- en/of contractkorting van toepassing.
  Genoemde pakketten zijn voorbeelden. U kunt een pakket op maat samenstellen  
met uw accountmanager.

 Er is een beperkt aantal hoek-, kop- en eilandstands beschikbaar. 
 Door inschrijving accepteert u het deelnemersreglement van Dé Winterfair.
 De DPG-voorwaarden zijn van toepassing.
 Onder voorbehoud van druk- en typefouten.




