
 

27 september 2019 Goes Couture ‘19 

 



Goes Couture ’19 – niet alleen voor modeminnaars  

In 2019 is de grote Kerk voor de vierde maal het schitterende decor voor een rode loper event met 

landelijke allure. Een befaamde couturier presenteert zijn wintercollectie 2019/2020 tijdens Goes Couture 

‘19! Het avondvullende programma ademt couture. Naast de wervelende show van de couturier is de 

catwalk domein voor de Goese modemerken. Daarna is er een heerlijke after-party. 

 

Er is een aantal gewone kaarten in de vrije verkoop . Daarnaast is er een beperkt aantal VIP-

partnerpakketten beschikbaar. Naast show en een avond vol entertainment, genieten VIP gasten van een 

plaats aan tafel, waar hapjes en drankje worden geserveerd tijdens de show. Bovendien worden VIP Gasten 

in stijl vervoerd van parkeergarage Centrum tot aan de rode loper. Als afnemer van een VIP-partner pakket,  

profiteert u bovendien van exposure rondom het evenement. 

 

Goes Couture: 

• Een van de zeldzame rode loper events in Zeeland. 

• Landelijke en regionale media-aandacht. In 2018 rond de 5 miljoen bruto bereik in Nederland! 

• Event met nationale allure geschikt voor zakelijk netwerken in het eigen werkgebied. 

• Gelegenheid u te presenteren aan specifieke doelgroep. 

 

Goes Couture is een evenement van Stichting Goes Marketing.  Neem contact met ons op wanneer u 

vragen of andere wensen heeft. Vraag naar Tom de Koning of Astrid Ysebaert  .Wij zijn bereikbaar via 0113 

– 249 631 of 06-48420082 goescouture@goesmarketing.nl   

In voorgaande edities waren er  lovende reacties van gasten en media, die zowel regionaal als nationaal veel aandacht besteedden aan dit event 

. 

 

 

 

 

 

 

mailto:goescouture@goesmarketing.nl


VIP pakket goud € 1.250*  

 

 

• Zes-persoons VIP tafel, inclusief 6 toegangskaarten. Hapjes en drankjes worden tijdens de 

coutureshow geserveerd aan  tafel. (Dranken onbeperkt gehele avond verkrijgbaar) 

• Luxe gastenvervoer met chauffeur vanaf parkeergarage Centrum tot rode loper. 

• VIP-Partners van Goes Couture worden vermeld met  logo op de website van Goes Modestad  

• Vermelding in doorlopende VIP-Partner galerij op schermen in de Grote kerk tijdens Goes Couture 

en op de VIP-Partner Photowall bij de rode loper. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   *excl. 21% btw 
 



VIP Special  -  € 2.500* 

 

• Zestien VIP toegangskaarten. 

• VIP tafels met plaats voor zestien gasten in totaal. Hapjes en drankjes worden tijdens de 

coutureshow geserveerd aan  tafel. (Dranken onbeperkt gehele avond verkrijgbaar) 

• Luxe gastenvervoer met chauffeur vanaf parkeergarage Centrum tot rode loper. 

• VIP-Partners van Goes Couture worden vermeld met  logo op de website van Goes Modestad en op 

alle entreekaarten.  

• Vermelding in doorlopende VIP-Partner galerij op schermen in de Grote kerk tijdens Goes Couture 

en op de VIP-Partner Photowall bij de rode loper. 

• Stand (3x3 meter) in Grote Kerk tijdens Goes Couture en tijdens de zaterdagshows van de Goese 

modewinkels (gratis toegang voor iedereen). 

 

 

*excl. 21% btw 

 

 

 



IV: VIP Supreme - € 5000* 

 

 

• Hoofdsponsor event 

• Twee en veertig VIP toegangskaarten. 

• Zes tot acht VIP tafels met plaats voor twee en veertig gasten in totaal. Hapjes en drankjes worden 

tijdens de coutureshow geserveerd aan  tafel. (Dranken onbeperkt gehele avond verkrijgbaar) 

• Luxe gastenvervoer met chauffeur vanaf parkeergarage Centrum tot rode loper. 

• VIP-Partners van Goes Couture worden vermeld met  logo op de flyer en website van Goes 

Modestad en op alle entreekaarten.  

• Vermelding in doorlopende VIP-Partner galerij op schermen in de Grote kerk tijdens Goes Couture 

en op de VIP-Partner Photowall bij de rode loper. 

• Stand ((3x3 meter) in Grote Kerk tijdens Goes Couture en tijdens de zaterdagshows van de Goese 

modewinkels (gratis toegang voor iedereen). 

 

Extra kaarten 

pakket 50 personen: €5500,-* 

pakket 60 personen: €6250,-* 

pakket 80 personen: €7750,-* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*excl. 21% btw 

 



Naast champagne, oesters en tapas bij binnenkomst  

hebben we voor de vip gasten een luxe hapjes menu aan tafel 

Yakitori spies 

Kippenboutvlees geregen op bamboestokjes;  

bestreken met een zoete glazuur van soja. 

Butterfly garnaal 

Welbekende gevouwen garnaal in een krokant jasje 

Dim Sum 

Diversiteit van gestoomde vis- en vleesgerechten in de vorm van  

pasteitjes, noedels en cakejes. 

Zwezeriktruffel bitterbal 

In kalfsbouillon gegaarde stukjes zwezerik gecombineerd met thijm,  

gedroogd eekhoorntjes brood, shiitake en  

stukjes zomertruffel in een flinterdun bros korstje. 

 

Op de afterparty een divers aanbod van bittergarnituur en drankjes. 

 

 

 


