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Goes Marketing laat woon-

foto’s en videoclips over 

Goes maken en stelt deze 

gratis ter beschikking aan 

diverse makelaars en andere 

woonpartijen, adverteert in 

diverse woonbladen. Maakt 

de online verhalen serie ‘het 

is hier goes wonen”.

EVENEMENTEN 

Naast een sponsorbijdrage aan zo´n veertig 

evenementen organiseert Goes Marketing zelf 

ieder jaar zeker tien evenementen. Deze mix 

van eigen initiatieven en initiatieven van derden 

zorgt voor een gevarieerd publiek en een 

breed bereik. 

MARKETING 

Goes Marketing wil Goes goed op de kaart 

zetten. Mensen moeten weten dat het goed 

wonen, werken en verblijven is in Goes.

Dankzij onze 
vrienden kunnen wij 
ervoor zorgen dat 
elke week in Goes 
iets te doen is.

Goes Marketing de Oranje-

verenigingen in de wijken 

en dorpen van Goes  

ondersteunt

De hoogste bijdrage  

(€ 14.000,-) van Goes 

Marketing naar de intocht 

van Sinterklaas is gegaan? 

 

We met Goes Couture een 

mediabereik hadden van  

4,8 miljoen mensen!

THANK GOES IT’S FRIDAY

GOES COUTURE KINDERSTAD

CULIFAIR

KONINGSDAG

FESTIVAL DE VESTE

VRIENDINNENDAG

KERSTMARKT

VEGENEMENT GOES

IJSBAAN GOES

WIST 
JE DAT..? 

WIST 
JE DAT..? ...Goes Wonen 

Goes Marketing is partner van Contacta en het Contacta 

congres,  organiseert samen met  ‘Zeeland meeting & events’ 

business dagen. Adverteert in diverse zakelijke tijdschriften, 

maakt de online verhalen serie ‘het is hier goes ondernemen’.

...Goes ondernemen/werken 

...Goes verblijven

Goes Marketing verleidt gasten in Zeeland of Brabant tot een  

bezoek aan Goes met: advertorials, folders en de busbanner 

campagne. Doelgroepgerichte communicatie rondom evenementen 

en promotie om Goes te bezoeken op tolvrije dagen van de tunnel, 

kennismakingsdagen in Goes voor pers, een ‘Influencerdag’ (voor 

bloggers, vloggers en instagrammers), een Familiarizationdag en een 

dagtocht voor reisorganisatoren.

Goes Marketing maakt Goes 

zichtbaar op diverse toeristische 

beurzen waaronder de vakantiesalon 

in België. Publicaties in diverse 

bladen waaronder de Badkoerier, 

Libelle, Plus magazine, NS Spoor, 

Algemeen Dagblad en de Telegraaf.

Resultaat van 

Influencerdag

Resultaat van 

Familiarizationdag

INTOCHT SINTERKLAAS

Goes Marketing verzorgt  

upgrade Haringparty

1	 	Uw	bedrijf	vaart	wel	bij	een	goed	imago	van	deze	stad

2	 	U	profiteert	mee	van	het	toenemend	aantal	bezoekers

3		 	Het	is	belangrijk	dat	uw	werknemers	tevreden	zijn	over	
hun	woonomgeving

4	 	U	ontmoet	collega-ondernemers	bij	Goese	
evenementen

5	 	U	onderneemt	graag	in	een	stad,	waar	het	bruist	van	de	
activiteiten	en	evenementen
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Over Goes Marketing

Stichting	Goes	Marketing	is	een	onafhankelijke	stichting	zonder	

winstoogmerk	waarin	verschillende	maatschappelijke	partners	

vertegenwoordigd	zijn	zoals:	DRV	Accountants	&	Adviseurs,	

Gemeente	Goes,	Koninklijke	Horeca	Nederland	afdeling	Goes,	

Marsaki,	Ondernemers	Contact	Goes,	Ondernemers	Organisatie	

Goes,	Ondernemers	Vereniging	Wolphaartsdijk,	Rabobank	

Oosterschelde,	ZLM	Verzekeringen.

Goes Marketing

Postbus 141

4460 AC Goes

info@goesisgoes.nl

VRIEND 
VAN GOES

Uw bedrijfsnaam op  

‘Vrienden van Goes 

banner’ die bij eigen 

evenementen een 

prominente plaats krijgt*

Uw bedrijfsnaam komt in 

de vriendengalerij op 

www.goesisgoes.nl.

Uitnodiging voor de 

jaarlijkse vriendenborrel 

tijdens CuliFair

Verrassingsuitnodiging 

voor een nieuw 

evenement in Goes

U ontvangt het 

jaarverslag van Goes 

Marketing 

BIJDRAGE: 
€ 100,-* PER JAAR

VRIEND 
VAN GOES 
PLUS

Uw bedrijfsnaam op  

‘Vrienden van Goes 

banner’ die bij eigen 

evenementen een 

prominente plaats krijgt*

Uw bedrijfsnaam en logo 

in de vriendengalerij op  

www.goesisgoes.nl.

Uitnodiging voor de 

jaarlijkse vriendenborrel 

tijdens CuliFair

Twee vrijkaarten voor de 

najaarseditie van  

Thank goes it’s Friday

Verrassingsuitnodiging voor 

een nieuw evenement in 

Goes

U ontvangt het 

jaarverslag van Goes 

Marketing

BIJDRAGE: 
€ 250,-* PER JAAR

VRIEND 
VAN GOES 
GOUD

Uw bedrijfsnaam op  

‘Vrienden van Goes 

banner’ die bij eigen 

evenementen een 

prominente plaats krijgt*

Uw bedrijfsnaam en logo in 

de vriendengalerij op  

www.goesisgoes.nl.

Uitnodiging voor de 

jaarlijkse vriendenborrel 

tijdens CuliFair

Vip-lunch tijdens CuliFair 

voor twee personen

Twee vrijkaarten voor de 

najaars-editie van Thank 

goes it’s Friday

Verrassingsuitnodiging voor 

een nieuw evenement in 

Goes

U ontvangt het 

jaarverslag van Goes 

Marketing

BIJDRAGE: 
€ 500,-* PER JAAR

VRIEND 
VAN GOES 
DIAMANT

Uw bedrijfsnaam op  

‘Vrienden van Goes 

banner’ die bij eigen 

evenementen een 

prominente plaats krijgt*

Uw bedrijfsnaam en logo in 

de vriendengalerij op  

www.goesisgoes.nl.

Uitnodiging voor de 

jaarlijkse vriendenborrel 

tijdens CuliFair

Vip-lunch tijdens CuliFair 

voor tien personen

Twee vrijkaarten voor de 

najaarseditie van Thank 

goes it’s Friday

Verrassingsuitnodiging voor 

een nieuw evenement in 

Goes

U ontvangt het 

jaarverslag van Goes 

Marketing

BIJDRAGE: 
1.250,-* PER JAAR

* Prijzen excl. btw

UITNODIGING
Als	bedankje	nodigen	we	alle	vrienden	ieder	jaar	uit	voor	de	vriendenborrel	tijdens	

CuliFair.	Het	komend	evenementenjaar	gaan	we	onze	vrienden	vaker	uitnodigen.	In	het	

voorjaar	kunt	u	al	een	verrassingsuitnodiging	voor	een	nieuw	evenement	verwachten.		

Goes Markting de sfeerver-

lichting van de televisietoren 

rondom Koningsdag en de 

Kerstdagen betaalt.

WIST 
JE DAT..? 


