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Enschede Promotie is de organisatie die binnen de stad 
verantwoordelijk is voor citymarketing, evenementen en 
toerisme. Onze kerntaken zijn het bevorderen van het (dag)
toerisme, het profileren van de culturele activiteiten van 
Enschede en het vermarkten van Enschede als een 
aantrekkelijke woon- en werkstad. Dat doen we op vele 
manieren. Zo zetten wij ons constant in om het uitgebreide 
aanbod van Enschede op een aantrekkelijke wijze te 
presenteren, om zo meer bezoekers naar de stad te trekken, 
zowel van binnen als buiten de regio. 

Bent u een ondernemer of organisatie in de toeristische, 
recreatieve of culturele sector? Dan kunnen wij u ongetwijfeld 
helpen om uw locatie of activiteiten (nog beter) onder de 
aandacht te brengen. Wij ontwikkelen en beheren een reeks 
uiteenlopende (communicatie)middelen die ingezet kan 
worden ter ondersteuning van uw eigen promotionele 
activiteiten. Graag laten wij u in dit overzicht zien wat er zoal 
mogelijk is. U kunt ons natuurlijk altijd benaderen voor verder 
advies en/of ondersteuning. Wij nemen graag de tijd om uw 
vragen te beantwoorden, zodat we er gezamenlijk in slagen om 
Enschede zo goed mogelijk op de kaart te zetten!

HOE KUNNEN WIJ U HELPEN? 
MARKETING & PROMOTIE

MEDEWERKERS MARKETING
Monique Richters

Irene van Benthem

Petra Kamping

MEDEWERKER EVENEMENTEN
Cleo Mulder

MEDEWERKER TOURIST INFO SHOP
Linda Keurhorst

Enschede Promotie heeft te allen tijde het 
recht van redactionele vrijheid en het 
doorvoeren van wijzigingen in de planning.

BEL ONS!
053 480 1970
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Wij bieden zowel ondersteuning in uw promotionele 
activiteiten als ondersteuning m.b.t. de organisatie van uw 
outdoor publieksevenement. De afdeling Evenementen 
van Enschede Promotie vervult diverse rollen.

LOKET 
Wij zijn het eerste aanspreekpunt voor organisatoren van outdoor 
publieksevenementen en coördineren en voeren de regie over de 
evenementenkalender. Zo waarborgen we een goede evenementen
spreiding qua data en locaties zonder te concurreren met andere 
evenementen of activiteiten van partners in de binnenstad. 

ADVISEUR 
Wij hebben een brede adviesrol richting zowel verschillende afdelingen 
binnen de Gemeente Enschede, politie, brandweer en overige 
overheidsdiensten, alsmede richting evenementenorganisatoren. 

ONDERSTEUNER, FACILITEERDER, UITVOERDER
Wij kunnen organisatoren ondersteunen in het vergunningentraject, 
het maken van situatietekeningen, de planning en inkoop van 
faciliteiten en de daar bijbehorende financiële stroming en 
productionele uitvoering.

PROJECTLEIDER
Bij een aantal evenementen met een (boven)regionale 
aantrekkingskracht, met een collectief belang of bij 
inkoopevenementen is Enschede Promotie projectleider.

Onze medewerkers zijn op de hoogte van al het moois 
dat de stad te bieden heeft. Zij voorzien de 
(internationale) bezoekers graag van uitgebreide 
informatie. 
Uw folders en informatiemateriaal zijn van harte welkom.  
In de shop worden fiets- en wandelroutes verkocht en 
natuurlijk diverse souvenirs en streekproducten. 

TOURIST INFO ENSCHEDE 

EVENEMENTEN

CLEO MULDER
EVENEMENTEN COÖRDINATOR
053-4801955
CLEOMULDER@ENSCHEDEPROMOTIE.NL 

FAVORIETE MOMENT IN 2015 
Ik kan niet één moment kiezen. Ik vond het 
geweldig om te zien hoe de stad als decor dient 
voor The Passion, hoe de kleinste straatjes 
bruisen tijdens de Oranjedagen, hoe muzikanten 
uit Memphis tijdens het Pinksterweekend de 
binnenstad opluisteren, hoe studenten al 
crowdsurfend uit hun dak gaan tijdens het 
Introductieconcert. Kortom, wat evenementen 
met Enschede doen. Dat maakt mij trots op mijn 
werk, op Enschede Promotie en op de stad. 

MOOISTE PLEK   
Er zijn vele mooie plekjes in Enschede, maar het 
pareltje voor mij persoonlijk is de Jacobuskerk: 
de rust van een prachtige kerk in het centrum 
van een bruisende stad. En natuurlijk het 
bijbehorende Parochiehuis: onze thuisbasis 
tijdens de evenemen ten. 

LINDA KEURHORST
SHOPMANAGER TOURIST INFO ENSCHEDE 
053-4801976
LINDAKEURHORST@ENSCHEDEPROMOTIE.NL 

FAVORIETE MOMENT IN 2015 
Proef-Eet. Lekker eten; daar hou ik van.  
En dat kan bij uitstek op de Proef-Eet. Smullen  
van de diversiteit die dit evenement te bieden 
heeft. De combinatie van muziek, mensen en het 
aanbod van diverse gerechten, maakt het voor 
mij een echte aanrader.

MOOISTE PLEK   
Leuke plekjes genoeg in Enschede! Maar ik kies 
voor het klauterwoud in Hof Espelo. Hier kan mijn 
zoontje zich al spelend in de natuur heerlijk 
uitleven. Nadien gaan we vaak wat drinken bij 
bezoekerscentrum Koetshuis. 
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2014 2015 

Uitinenschede.nl

sessies 515.973 568.119

gebruikers 365.235 399.147

paginaweergaven 1.422.839 1.558.878

Stadtenschede.de

sessies 307.101 413.323

gebruikers 223.678 289.778

paginaweergaven 1.240.954 1.491.809

WEBSITES
Het vrijetijdsaanbod van Enschede vermarkten wij online middels onze 
Nederlandse en Duitse websites www.uitinenschede.nl en  
www.stadtenschede.de. Door de actieve inzet op het gebied van SEO, 
SEA en content management zijn de bezoekersaantallen de afgelopen 
jaren continu gestegen. De website wordt doorlopend aangepast aan 
de nieuwste eisen om goed te scoren binnen Google. Daarnaast 
zorgen we ervoor dat de content goed te bekijken is op zowel desktop 
computers als tablets en smartphones, om de websites voor alle 
gebruikers interessant te maken. 

VERMELDING
Indien uw locatie of activiteit past binnen het vrijetijdsaanbod van 
Enschede, is een vermelding op onze website gratis. Onderstaand een 
overzicht van de mogelijkheden.
•  Agendapagina
•  Locatiepagina
•  Uitlichten op homepage
•   Uitlichten op landingspagina (bijvoorbeeld Kunst & Cultuur, 

Winkelen, Overnachten)

Specificaties van de vermelding
•  Agendapagina:
    Naam, datum, tijd en korte omschrijving van de activiteit  

(100250 woorden)
   Locatiegegevens
   Kosten
   Afbeelding van minimaal 720x460 pixels 
•  Locatiepagina:
    Naam en korte omschrijving van de locatie (100250 woorden)
    Locatiegegevens (adres, website, openingstijden)
   Eventuele toegangsprijzen
   Afbeelding van minimaal 720x460 pixels

COMMUNICATIEMIDDELEN

ONLINE

BANNER OP DIVERSE POSITIES BINNEN DE WEBSITE
Daarnaast is het mogelijk om bannerposities af te nemen om uw 
activiteit en/of locatie extra onder de aandacht te brengen. 
Kosten:    € 300,- per maand.  

Prijsopgave per 100.000 views op aanvraag.
Afmetingen:  250x250 pixels  
  728x90 pixels
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NIEUWSBRIEF
Onze op interesse gepersonaliseerde nieuwsbrief verschijnt 
2wekelijks. Segmenteren is mogelijk op uiteenlopende thema’s zoals 
theater, kinderactiviteiten, evenementen en muziek. Naast redactionele 
posities is het mogelijk een banner af te nemen.
Abonnees:  6.000
Banner:  Op aanvraag, afhankelijk van positie

ONLINE [VERVOLG]

SOCIAL MEDIA
Wij zijn al jaren actief op het belangrijkste social media kanaal, 
Facebook. De Enschedefacebookpagina is dan ook veruit de grootste 
(stadsgerelateerde) pagina in de regio. Er is zowel een Nederlandse als 
Duitse pagina die actief wordt bijgehouden, maar ook andere social 
media kanalen kunnen worden ingezet afhankelijk van uw doelgroep.

 

2014 2015 

Facebook NL 29.041 30.396

Facebook DLD* 19.432 18.046

Twitter 5.000 5.670

Instagram 300 620

* Facebook heeft begin 2015 alle pagina-vind-ik-leuks van inactieve accounts 
verwijderd, met name op de Duitse Facebookpagina is het gevolg hiervan te zien.

IRENE VAN BENTHEM
MARKETING OFFICER
IRENEVANBENTHEM@ENSCHEDEPROMOTIE.NL
053-4801975

FAVORIETE MOMENT IN 2015 
Mijn favoriete evenement is de Proef-Eet.  
Ik ben gek op lekker eten en kan me tijdens de 
Proef-Eet bij de Enschedese horeca uitleven.  
Ik vind het een mooi concept dat je voor een paar 
duyten verschillende gerechten kunt proeven. 
Rondom de Oude Markt is het altijd erg druk en 
is het naast de lekkere gerechten genieten van 
muziek, straattheater en gezelligheid. Een 
perfecte combinatie.
  
MOOISTE PLEK   
Klokkenplas als rustige oase midden in de stad 
met aangrenzend de serre waar de dames van 
Heek hun kopje thee dronken als herinnering uit 
het verleden van Enschede. En als tweede, het is 
niet als plek te benoemen, maar de combinatie 
van stad met in de directe nabijheid de natuur 
vind ik bijzonder. Waar je je in Enschede ook 
begeeft binnen 15 minuten ben je in het 
buitengebied.
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GOODGOAN.NL 
De GoodGoan blog geeft inspiratie voor de vrije tijd in Enschede en 
omgeving. Naast winacties en een verdieping op de artikelen uit het 
gelijknamige magazine staan er nog meer tips in voor leuke uitstapjes.
Sessies:   18.248 per jaar
Paginaweergaven:  26.073 per jaar

ONLINE [VERVOLG]

PETRA KAMPING
MARKETING OFFICER
053-4801973
PETRAKAMPING@ENSCHEDEPROMOTIE.NL

FAVORIETE MOMENT IN 2015 
Military Boekelo, dit jaar was het fantastisch 
weer, geweldig dus om de hele dag buiten in de 
frisse lucht te zijn en te genieten van de sfeer. 

MOOISTE PLEK   
De Oude Markt omdat het daar altijd gezellig is 
en er een heel gevarieerd aanbod is van cafés, 
restaurants en uitgaansgelegenheden. Op elk 
moment van de dag en de week kun je hier 
terecht om iets te drinken, te eten en mensen te 
kijken.

OVERIGE WEBSITES

CITYOFENSCHEDE.COM
Cityofenschede.com is de internationale portal van de stad Enschede. 
De portal is beschikbaar in het Engels, Duits, Nederlands, Spaans en 
Mandarijn. De portal heeft een zakelijker karakter en is opgezet om 
internationale bezoekers (en bewoners) te informeren over diverse  
facetten van de stad. Een belangrijk onderdeel van de portal is 
‘Enschede Studentenstad’, dat gericht is op zowel Nederlandse als 
internationale studenten. 
Sessies:   67.135 per jaar
Paginaweergaven:  161.646 per jaar

2014 2015 

Cityofenschede.com

sessies 19.269 67.135

gebruikers 15.068 56.376

paginaweergaven 63.562 161.646

Goodgoan.nl*

sessies 6.251 18.248

gebruikers 5.008 16.023

paginaweergaven 11.779 26.073

*Bestaat sinds eind augustus 2014.
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Zichtbaarheid in het straatbeeld is van groot belang om de 
naamsbekendheid te vergroten en bezoekers te trekken. Wij kunnen u 
hiervoor diverse middelen aanbieden. Vanwege de grote belangstelling 
en beperkte ruimte, dient u tijdig contact op te nemen met onze 
marketingafdeling indien u gebruik wilt maken van deze middelen. 
Zelfs dan is plaatsing niet gegarandeerd aangezien de vraag groter is 
dan het aanbod. 

Voor al deze middelen geldt dat puur commerciële uitingen niet 
toegestaan zijn, alleen evenementen, (culturele) instellingen en/of 
publieksactiviteiten komen in aanmerking. Enschede Promotie is 
verantwoordelijk voor de planning en kijkt bij conflicterende aanvragen 
altijd welke activiteit van groter belang is voor de stad. 

DOEK STADSKANTOOR
Op de kruising Stationsplein/Hengelosestraat hangt aan het 
Stadskantoor een prominent zichtbaar doek, dat in te zetten is voor 
grote evenementen of activiteiten. 
Aantal:   1
Kosten:   op aanvraag 
Mediawaarde:   Ca. € 2.000
Specificaties:    1300 cm hoog x 800 cm breed,  

certified PDF zonder snijtekens
Bijzonderheden: het doek hangt voor een periode van minimaal 3 
weken

MUPI’S
De 24uurs verlichte mupi’s kunnen worden ingezet voor niet
commerciële evenementen en campagnes. Deze staan verspreid 
binnen de stad Enschede en kunnen in één of twee series worden 
ingezet. 
Aantal:    68 
Kosten:  € 700,- exclusief drukwerk
Mediawaarde:   € 12.000 
Specificaties:    2A0 (118,5 x 175 cm),  

zichtformaat 113 cm breed x 168 cm hoog, 300 dpi

OUTDOOR
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BANIEREN RONDOM OUDE MARKT
Bij IJssalon Van der Poel, Concordia Langestraat en Broekhuis 
Boekhandel staat aan weerszijden van de straat een vlaggenmast. 
Deze kunnen worden ingezet voor activiteiten die in de binnenstad 
plaatsvinden. 
Aantal:   6
Kosten:   productiekosten
Mediawaarde:  € 1.500
Specificaties:  350 cm hoog x 150 cm breed

BANIEREN OVERIG
Soortgelijke banieren als rondom de Oude Markt, echter verspreid 
rondom het stadserf op de volgende locaties: Ruyterlaan (ingang 
busstation), kruispunt Hengelosestraat/Deurningerstraat (tegenover 
Stadskantoor), rotonde Haaksbergerstraat en Boulevard 1945 (Van 
Heekparkeergarage West). 
Aantal:   8
Kosten:   productiekosten
Mediawaarde:  € 2.000
Specificaties:  350 cm hoog x 150 cm breed

AGENDADOEKEN
Aan de belangrijkste (invals)wegen in Enschede staan grote frames 
met daarop een (maand)agenda. De helft van de frames wordt 
dubbelzijdig ingezet, zodat uw vermelding nog meer passanten 
bereikt.  Tevens staan er nog enkele frames buiten de stad. 
Aantal:   9 (14 vlakken)
Kosten:   gratis
Mediawaarde:  € 11.000
Specificaties:  vermelding naam en datum 

BILLBOARDS
Zes keer per jaar plaatsen wij een agendaoverzicht in de roterende 
billboards van JC Decaux. De billboards staan op prominente locaties 
in de stad en hangen per keer voor een periode van 4 weken.
Aantal:   9
Kosten:   gratis
Mediawaarde:  € 13.500 
Specificaties:  vermelding naam en datum 

OUTDOOR [VERVOLG]
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GOODGOAN MAGAZINE
Dit magazine richt zich op vier pijlers: uitgaan, winkelen, horeca en 
cultuur. De belangrijkste insteek: inspiratie bieden voor je vrije tijd in 
Enschede en omgeving. We geven in iedere editie ook een doorkijkje 
naar activiteiten in de regio. De rubrieken variëren van sfeerreportage 
en column tot interview of achtergrondartikel. 

Het magazine verschijnt huisaanhuis in de gemeenten Enschede, 
Hengelo, Borne, Oldenzaal, Losser en Haaksbergen met een oplage 
van 90.000 exemplaren. Ook wordt het verspreid bij horeca, culturele 
en toeristische locaties, wachtkamers etc. Naast de redactionele 
mogelijkheden is er plek voor een beperkt aantal advertentieposities. 

Oplage:  90.000
Verschijning:  2x per jaar (voorjaar en najaar)
Adverteren: 
1/1 pagina € 1.250
Formaat:  192 (b) x 247 (h) mm
1/2 pagina € 625
Formaat:  192 (b) x 120,5 (h) mm
Achterzijde  € 1.500
Formaat:  192 (b) x 247 (h) mm

UITAGENDA
De Uitagenda heeft recentelijk een restyling ondergaan. In de nieuwe 
variant op A6 formaat wordt informatie gegeven over winkelen, cultuur, 
evenementen en toeristische tips voor inwoners en bezoekers. Het 
gaat om de highlights van de maand, voor het complete overzicht 
wordt naar uitinenschede.nl verwezen. De folder is op circa 400 
locaties in en om de stad verkrijgbaar. Het is mogelijk om hierin een 
advertentie te plaatsen om uw locatie of evenement extra onder de 
aandacht te brengen. 

Oplage:  5.000
Verschijning:  Maandelijks
Adverteren: 
1/2 pagina: € 120
Formaat:  105 (b) x 74,5 (h) mm
1/1 pagina:  € 230
Formaat:  105 (b) x 148,5 (h) mm 
Achterpagina:  € 350
Formaat:  105 (b) x 148,5 (h) mm 

PRINT

UITINENSCHEDE.NL

SHOPPEN

ENSCHEDE
UITAGENDA MAART

EVENTS

SHOPPING 
KIJK VOOR HET VOLLEDIGE AANBOD OP UITINENSCHEDE.NL

MINI-WARENHUIS MET BELEVING - HOUSE OF SNOBS 
VAN HEEKPLEIN 1
Een winkel die opvalt en nergens anders is te vinden. Bij House of Snobs gaat 

het om beleving. Het is een soort mini-warenhuis met o.a. geuren, sieraden, 

een nagelstudio, haarproducten en dames- en herenmode. 

ZONDAG 6 MAART HOUSE OF SNOBS EVENT

EEN TIKJE BALDADIG - SCOOTER, KLEDING EN ACCESSOIRES 
HAVERSTRAATPASSAGE 60
Scooter biedt mode die opvalt, mooi en draagbaar en soms ook een tikje 

baldadig is. Naast kleding heeft Scooter prachtige accessoires zoals 

sjaals, mutsjes, riemen, tassen en een zeer grote collectie sieraden. 

CREËER JE EIGEN STIJL - ROSEE FASHION & STYLING 
HAVERSTRAATPASSAGE 84

Bij Rosee shop je veel bijzondere merken uit Parijs, London, Barcelona en 

Kopenhagen en creëer je samen met eigenaresse Hermie een persoonlijke 

stijl. Zie je een mooie krukje, kussen of vloerkleed? 

LAAT DE ZON MAAR SCHIJNEN - DANEL OPTIEK 
OUDE MARKT 7
Een zonnebril heb je eigenlijk het hele jaar door nodig. Modellen in spetterende 

kleuren en bijpassende spiegelende glazen zijn dé hit van het moment. Bij 

Danel Optiek vind je een grote collectie zonnebrillen. 

UITGAANCULTUUR

Gainsborough 
in his own words

a
20 maart t/m 24 juli 2016  

VOOR IEDER TYPE EEN OUTFIT - FIER 
VAN LOENSHOF 14
Met de mooie en veelzijdige kledingcollecties van Dante, Modström, 

Karssen en Summum kan ieder type vrouw bij deze nieuwe winkel 

slagen voor een mooie outfi t. Je bent van harte welkom om te passen, 

de stoffen te voelen en inspiratie op te doen. En natuurlijk is er koffi e! 

ETEN & DRINKEN
KIJK VOOR HET VOLLEDIGE AANBOD OP UITINENSCHEDE.NL  
LAZY SUNDAY ONTBIJT & FILM - SAM SAM / CONCORDIA
OUDE MARKT 15-17
Elke eerste zondag van de maand bij Concordia: ontbijtfi lms! Om 10.00 uur 

staat een heerlijk ontbijt voor je klaar. Tegen elven stap je met een goedgevulde 

buik de fi lmzaal binnen. In maart staat de fi lm Brooklyn geprogrammeerd

GEZOND & LEKKER - RAWW LIFESTYLE 
WALSTRAAT 10
Ken jij Raww Lifestyle aan de Walstraat al? Dit nieuwe adresje richt zich 

helemaal op gezonde sapjes en smoothies, heerlijke soepen en salades. Een 

superleuke zaak, met enthousiaste mensen die iedereen bewust willen maken 

van gezonde (maar o zo lekkere) voeding.

VRIJDAG PINCHODAG! - GUSTO ETEN & DRINKEN
WILLEM WILMINKPLEIN 3
Bij Gusto eten & drinken is het iedere vrijdag pinchodag! Pinchos zijn 

snacks die verwant zijn aan tapas maar apart worden besteld en gegeten. 

Vanaf half 5 staat de bar vol met deze lekkernijen. Een uitstekende 

gelegenheid om het weekend mee in te luiden. 

superleuke zaak, met enthousiaste mensen die iedereen bewust willen maken 

SCHUIF AAN VOOR EEN VEGA DINER - TANKSTATION CULTUREEL VULPUNT 
DEURNINGERSTRAAT 28
Een culturele ontmoetingsplek voor jong en oud waar kunst en cultuur en 

heerlijk eten samen komen. Iedere dinsdag van 18.00-20.00 uur kun je 

aanschuiven voor een vegetarisch diner. Ook vind je hier een uitdagend aanbod 

met exposities, performances, lezingen, fi lmavonden of workshops.

AMBACHTELIJK GEMAAKTE LEKKERNIJ - DE PANNENKOEK 
KORTE HAAKSBERGERSTRAAT 111
Het geheim van restaurant de Pannenkoek: het gebruik van ambachtelijk 

gemalen meel van de beste kwaliteit geselecteerde granen. Ze bakken hierdoor 

de heerlijkste pannenkoeken. Houd je niet van deze lekkernij? Ze serveren er 

ook andere gerechten.

HOLLAND CASINO ENSCHEDE 
AGENDA MAART
06/3 Sunday Royale

08/3 Ladies Business Event

10/3 Oriental Ladies Night

13/3  & 20/3 Zondagsbuffet van 17:00 tot 20:00 uur voor € 14,50 p.p. 

(kaarthouders € 11,50 p.p.)

24/3 Fabulous Favorites met topformatie Beethoven Rocks

25/3 t/m 28/3 Paasweekend met speciale aanbiedingen en prijzen

HOLLAND CASINO ENSCHEDE 

 
UITGELICHT
Win een jaar gratis carwash van 1 t/m 31 maart.

Win een jaar lang zorgeloos rijden in een Toyota Aygo van 21 maart t/m 30 april.

6 MAART  Koopzondag 12.00-17.00 uur
25 MAART  Goede Vrijdag winkels geopend van 09.30-18.00 uur. 
 Extra warenmarkt op het H.J. Van Heekplein
27 & 28 MAART  (Eerste en Tweede Paasdag) winkels gesloten

FACEBOOK.COM/ENSCHEDE

Maandagenda maart 2016.indd   1 26-02-16 w 08   10:42
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STADSPLATTEGROND
Op de plattegrond van de binnenstad staan de belangrijkste 
gebouwen, plekken en (culturele) instellingen vermeld. Het is mogelijk 
hierop te adverteren, alsmede stadsplattegronden af te nemen voor 
eigen gebruik c.q. verspreiding. 
Kosten:  op aanvraag
Specificaties: 105 mm breed x 148,5 mm hoog.

ROOMBEEKPLATTEGROND
Bij een cultureel bezoek aan Enschede kan men niet om de wijk 
Roombeek heen. Speciaal voor deze bezoekers is deze plattegrond 
ontwikkeld zodat men de weg naar zowel de wijk als alle culturele 
instellingen en galeries makkelijk weet te vinden. Tevens staat hierop 
aangegeven hoe men het beste van de Oude Markt naar Roombeek 
kan lopen. 
Kosten:  op aanvraag
Specificaties: 105 mm breed x 148,5 mm hoog.

DUITSE INFOFLYER
Hierin staan shopping, cultuur en evenemententips voor de Duitse 
bezoekers. De folder wordt uitgedeeld aan de Duitsers op het moment 
dat zij in de binnenstad zijn, veelal in de parkeergarages op drukke 
zaterdagen of Duitse feestdagen. Het is mogelijk om hierin een 
advertentie te plaatsen.
Oplage:  3.500
Verschijning: 6x per jaar
Kosten:  
1/2 pagina  € 75
Formaat:  105 (b) x 74,5 (h) mm
1/1 pagina  € 150
Formaat:  105 (b) x 148,5 (h) mm 
Achterpagina  € 225
Formaat:  105 (b) x 148,5 (h) mm 

PRINT [VERVOLG]
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ZICHTBAARHEID IN PARKEERGARAGES
De binnenstad van Enschede trekt wekelijks vele duizenden 
(winkelende) bezoekers. Veel van hen komen in één van de 
parkeergarages in het centrum. Daarom beschikken wij ook daar over 
enkele prominente middelen om activiteiten onder de aandacht te 
brengen. Voor al deze onderdelen geldt dat plaatsing geheel gratis is.

POSTERS PARKEERGARAGES
In de Van Heekparkeergarage, Irenegarage en Stationspleingarage 
hangen op zichtbare plaatsen bij betaalautomaten, in de 
trappenhuizen en bij de in en uitgangen diverse frames voor A0 
posters. Deze worden wekelijks gewisseld. 
Aantal:   20
Afmeting:  A0
Kosten:  gratis excl. drukwerk

FRAME TRAPPENHUIS H.J. VAN HEEKGARAGE
In de Van Heekparkeergarage hangt een groot frame in het 
trappenhuis. Hier kan een doek in worden gehangen. Het doek hangt 
altijd minimaal twee weken. 
Mediawaarde: € 400,-
Kosten:  gratis excl. productiekosten
Specificaties:    240 x 270 cm b x h, HC PDF zonder snijtekens,  

300 dpi

LICHTBAK STATIONSPLEINGARAGE
Bij de betaalautomaten in de Stationspleingarage wordt iedere maand 
een overzicht getoond van de grootste en belangrijkste activiteiten in 
de binnenstad. 
Mediawaarde:  € 400,-
Kosten:  gratis
Specificaties:  vermelding naam en datum

PRINT [VERVOLG]
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BIERVILTJES
Gedurende het evenementenseizoen plaatsen wij twee keer een 
agenda op de achterzijde van de Grolsch bierviltjes. Deze worden in 
een hoge oplage verspreid onder de bij Grolsch aangesloten 
Enschedese horecazaken. Vermelding is bestemd voor 
uitgaansgerelateerde evenementen.
Mediawaarde:  € 2.500
Kosten:  gratis 

MEDIABANK (FLICKR)
Zoekt u foto’s of filmmateriaal van of over Enschede dan bent u bij ons 
aan het goede adres. Denk hierbij aan foto’s van evenementen, 
sfeerfoto’s van de binnenstad, (culturele) bezienswaardigheden etc. 
De mediabank is dusdanig groot dat er ongetwijfeld iets van uw gading 
bij zit. Kijk op www.flickr.com/photos/uitinenschede voor een selectie, 
overige verzoeken kunt u altijd bij ons neerleggen.
Kosten:  gratis

TOURIST INFO ENSCHEDE
Onze medewerkers zijn op de hoogte van al het moois dat de stad te 
bieden heeft. Zij voorzien de (internationale) bezoekers graag van 
uitgebreide informatie. Folders en informatiemateriaal zijn van harte 
welkom. Tevens is het mogelijk uw activiteit te tonen op het Infoscherm 
boven de balie.
Kosten:  gratis

JAAROVERZICHT EVENEMENTEN
Digitale jaarkalender met alle grote evenementen en activiteiten in de 
stad. Deze wordt verspreid middels social media, de websites, 
nieuwsbrief en wordt gestuurd aan partners. De kalender is zowel in 
het Nederlands als Duits beschikbaar. 
Kosten:  gratis 

OVERIG

            

UITINENSCHEDE.NL

IEDERE EERSTE EN LAATSTE ZONDAG VAN DE MAAND KOOPZONDAG

FEBRUARI
6 CARNAVALSOPTOCHT (BINNENSTAD)

9 STUKAFEST (DIVERSE LOCATIES)

MAART
19 WINTER TRIATHLON (IJSBAAN TWENTE)

26 MAART  PAASKERMIS (VOLKSPARK)
T/M 3 APRIL 
 
APRIL
2 BOOSTER FESTIVAL (DIVERSE LOCATIES)

3  CULTURELE ZONDAG (OUDE MARKT/
LANGESTRAAT/EI VAN KO)

6 KRONOS CAMPUSLOOP (CAMPUS UT) 

17  ENSCHEDE MARATHON 
23  BATAVIERENRACE (OUDE MARKT/

CAMPUS UT) 

26 & 27 ORANJEDAGEN (BINNENSTAD)

27 HARDFEST (CAMPUS UT)

MEI 
5 VRIJHEIDSFESTIVAL (OUDE MARKT)

5 BEVRIJDINGSDAG (CAMPUS UT)

5 T/M 8 KUNST IN BOEKELO (BOEKELO)

5 T/M 8 TWENTS GITAAR FESTIVAL
 (OUDE MARKT/CONCORDIA)

7 BEERCRAFT FESTIVAL (WILMINKPLEIN)

WAT GA JIJ DOEN?
EVENEMENTENKALENDER ENSCHEDE

JAAROVERZICHT 2016

   FACEBOOK.COM/ENSCHEDE

   TWITTER.COM/ENSCHEDE    

   STADVANNU

JAAROVERZICHT 2016

Deze evenementenkalender is een uitgave van Enschede Promotie. Het programma is onder 
voorbehoud. Enschede Promotie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door 
eventuele fouten of onvolkomenheden in de vermelding van gegevens in deze uitgave.

11  OPEN DAG KONINKLIJKE 
LUCHTMACHT (VAN HEEKPLEIN)

14 FANTASY ISLAND (RUTBEEK)

14 & 15 PINKSTERFEESTEN (PENNINKSKOTTEN) 

15 FRESHTIVAL (RUTBEEK)

15  UT TRIATHLON (CAMPUS UT)

15 & 16 KUNSTENLANDSCHAP 
 (ROOMBEEK/LONNEKER)

28 & 29   MAKER FESTIVAL  
(PERFORMANCE FACTORY) 

28 MEI T/M   WEEK VAN DE AMATEURKUNST
5 JUNI (DIVERSE LOCATIES)

29  KUNSTKIJKEN OP HET HOGELAND 
 (WOOLDRIKSPARK) 

JUNI  
3 T/M 5 FOOD TRUCK FESTIVAL TREK
  (VOLKSPARK) 

4 GREEN VIBRATIONS FESTIVAL  
 (CAMPUS UT) 

4 ZOMERFESTIVAL (TWEKKELERVELD)

5 CULTURELE ZONDAG
  (WILMINKPLEIN/STATIONSPLEIN/KORTE 

HENGELOSESTRAAT)

12  KUNST IN HET VOLKSPARK 
(VOLKSPARK)

19 TWENTSE VROUWENLOOP (CAMPUS UT) 

23 T/M 26 POPFEESTEN (USSELO)

JULI
3 STADSPICKNICK (VAN HEEKPLEIN) 

21 & 28 GROLSCH SUMMER SOUNDS
 (OUDE MARKT)

26 T/M 29 FIETSVIERDAAGSE (OUDE MARKT)

AUGUSTUS
4, 11 & 18 GROLSCH SUMMER SOUNDS
 (OUDE MARKT)

22 T/M 26 HOI-WEEK (DIVERSE LOCATIES)

24 AUG T/M KICK-IN (DIVERSE LOCATIES)
1 SEPT
25 INTRODUCTIECONCERT (OUDE MARKT)

26 T/M 28 ZUIDERFESTIVAL (CROMHOFSBLEEKWEG)

28 ZOMERFESTIVAL ANDERSOM 
 (WILMINKPLEIN)

SEPTEMBER
2 T/M 4 PROEF-EET (CENTRUM)

8 T/M 11 GOGBOT (CENTRUM)

10 & 11  OPEN MONUMENTENDAG  
(DIVERSE LOCATIES)

11 SINGELLOOP (VOLKSPARK/SINGELS)

30  TWENTE SCIENCE NIGHT  
(OUDE MARKT)

OKTOBER
2  CULTURELE ZONDAG 

(OUDE MARKT/MARKTSTRAAT)

6 T/M 9 MILITARY BOEKELO-ENSCHEDE
15 T/M 23 HERFSTKERMIS (VOLKSPARK)

16 OUDE VOERTUIGENDAG (BOEKELO)

NOVEMBER
12  SINTERKLAASINTOCHT  

(HAVEN/BINNENSTAD)

27 HOGE LAGE TORENLOOP (CAMPUS UT)

DECEMBER
VANAF 3 WINTER WONDERLAND (BINNENSTAD)

18  CULTURELE ZONDAG 
(HAVERSTRAATPASSAGE)

FOOD TRUCK FESTIVAL TREK

BLIJF OP DE HOOGTE

MONIQUE RICHTERS
MARKETING OFFICER
053-4801957
MONIQUERICHTERS@ENSCHEDEPROMOTIE.NL 

FAVORIETE MOMENT IN 2015 
De zomer van 2015 met al haar activiteiten. 
Verrassend en nieuw dit jaar was het Food Truck 
festival in het Volkspark. Drie dagen lang 
genieten van allerlei lekkers, goede sfeer in een 
zonovergoten park.

MOOISTE PLEK   
Mijn hart ligt bij de Oude Markt waar ik vanaf 
mijn pubertijd al menig uurtje heb doorgebracht. 
De Oude Markt bruist vanaf het voorjaar met 
volle terrassen en mooie (muzikale) evenementen. 
In december vind je hier een sfeervol aangeklede 
ijsbaan waar je afgelopen jaar voor het eerst 
een rondje om het Brandmonument kon 
schaatsen.
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