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Consumer marketing experience :
K’X Creations (marketing/promo/communicatie) organiseert de vierde editie van de
experiencemarketingtour ‘Lekker Zomeren’ tijdens de maanden juli en augustus 2014
aan de Belgische Kust. Waar ‘Lekker & Plezier’/ ‘Tasty & Fun’ de volledige tour
centraal staat!

Binnen de sfeer van “Lekker & Plezier” staan diverse thema’s centraal waarop u met uw bedrijf (producten) kan inspelen.
Voeding, koken, beweging, sport, spel, fun, entertainment, …. en dit alles in een ontspannen vakantiesfeer (dagtoeristen en vakantiegangers).
Of in afspraak kan ook uw thema toegevoegd worden aan ons concept.
De consumenten raken steeds meer bekend met het evenement ‘Lekker Zomeren’, daarom dat de vierde editie voor een nog sterkere impact
zorgt bij de consument. Om bij het evenement een transformationele belevenis te creëren worden dit jaar de ‘Show Cooking’ en
‘Entertainment-zone’ opnieuw vormgegeven. Lees daarom snel verder om er achter te komen welke acties een meerwaarde zijn voor uw
merk/bedrijf!
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Interactie met een breed publiek :

Meer dan 70.000 directe contacten (!) en door de ervaringen die tijdens dit evenement beklijven bij de consument
is er het virale effect dat zorgt voor een veelvoud aan indirecte contacten.
Het project wordt gepromoot door diverse kanalen:
Advertising, social media, toeristische folders, flyers, affiches, nieuwsbrieven, pers, eigen magazines.
Diverse thema’s zetten we centraal waarop u met uw bedrijf (producten) kan op inspelen.
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2.

Programma

Het programma van “Lekker Zomeren 2014” wordt weer uitgebreid om de consument een transformationele belevenis te geven. In 2014 wordt
er om het uur een “Show Cooking” of een spel gehouden in de “Entertainment-zone” waarbij er telkens één partner de kans krijgt centraal te
staan voor extra promotie.

1. Show Cooking
Dit concept gaat bestaan uit demonstraties en workshops waarbij de partner geïntegreerd wordt.
a - Kookdemonstratiestand:
Onder leiding van onze chef-kok kunnen de bezoekers tips krijgen en meewerken aan kleine
snacks gebaseerd op de diverse eetmomenten. Ook de passieve bezoeker kan eens mee proeven
van dit lekkers.
b - Workshops :
Onder leiding van onze kok kunnen de bezoekers meewerken en krijgen ze initiatie over het
aanmaken van diverse snacks.
Deze actie loopt tevens in samenwerking met vakbladen.

2. Entertainment-zone
Op een centrale plaats binnen ‘Lekker Zomeren’ wordt er een ‘Entertainment-zone’ voorzien. Eigen animaties en productanimaties worden
hier centraal geplaatst. Deze worden op regelmatige basis herhaald waardoor uw product / animatie extra aandacht krijgt van de bezoeker.
De inhoud van uw animatie kan in overleg zelf worden ingebracht of door K’X Creations worden gecreëerd
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3.

Onze thema’s

Diverse thema’s zetten we centraal waarop u met uw bedrijf (producten) kan op inspelen.
Onze thema’s :
1. Voeding
3. Sport
2. Beweging
4. Spel & Fun

1 - Voeding :
a - Tastings / Samplings :
Diverse producten kunnen hun eigen stand plaatsen (of K’X kan deze verzorgen). Hierbinnen
kunnen zij zelf hun product verwerken tot lekkere snacks en/of de bezoekers laten proeven van hun product.
b - Smoothiebar :
Wij laten u proeven van de ‘lekkerste smoothies’ gemaakt door onze’ chef-shaker’. Gebaseerd op kiwi’s en andere fruitsoorten.
c - Fruitbar :
De bezoeker kan hier mee zijn fruitspiesjes komen aanmaken. En uiteraard kunnen ze proeven van deze lekkernijen.

2 - Beweging :
Fit-O-City Coast Tour.
Een mobiel ‘fit-o-parcours’ laat de bezoekers hun conditie in kaart zetten. Onder begeleiding van bewegingscoaches kan u een basistest
afleggen.
U kan kan ook eens proeven van de diverse bewegingsopdrachten gebaseerd op :
lenigheid, snelheid, kracht, evenwicht, coördinatie en stabilisatie.
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3 - Sport :
Sport(-en) in de kijker
Op Lekker Zomeren kan u komen proeven van één of meerdere sportdisciplines
verzorgt door de sportfederaties en sportclubs.
o.a.
Heeft u ook de microbe te pakken van muziek en ritme!
Kom mee dansen met ons demo-dansteam.
Leer de leukste dansbewegingen aan.
En kom kijken naar de diverse demonstraties.

4 - Spel & Fun
De “Kids Village” is verspreid binnen Lekker Zomeren.
Alle kinderen kunnen gratis deelnemen aan een reeks animaties.
Deze animaties zijn gebaseerd op spel, bewegingsopdrachten, zoektocht, …
Elk kind krijgt een ‘road-card’ en krijgt bij een volle kaart een mooie verrassing.
Spelen : rollend materiaal, tekenen, springparcours, bouwen, vlieger maken, ….
Als partner kunt u verwerkt worden in dit parcours, zodat kinderen betrokken raken bij uw product/merk.
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4.

Uw product/uw thema

Ofwel kan u mee instappen in de vernoemde thema’s (1 – 4).
Ofwel kan u uw thema/product plaatsen op de tour van ‘Lekker Zomeren’.
In afspraak werken we een geïntegreerd concept uit.
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6.

Communicatie

In de communicatie van ‘Lekker Zomeren’ nemen wij onze partners mee via :
•
•
•
•
•
•

Nieuwsbrieven
Magazine Lekker Zomeren : advertentie, promo, tips, wedstrijd (20.000 ex.)
Scorekaart Kidsvillage (20.000 ex.)
Persmap
Flyers (50.000 ex.)
Affiches (500 ex.)

1
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7.

Data & Timming

Data : 8 topdagen aan de Kust
Data verspreid tussen half juli en einde augustus
Exacte data worden nog overgemaakt.
Timing dagevent :
07.00u. : Uittekenen grondplan
07.30u. : Opbouw
11.00u. : Start event
17.00u. : Einde event
Afbouwen
19.00u. : Verlaten van de locatie
`
*Afwijking kan nog in afspraak met de badsteden en partners.
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8.

Plan “voorbeeld opstelling”
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”Lekker Zomeren 2014” patnership pakketten:
K’X geeft voor iedere partner een geschikt pakket, zodat uw marketingdoelstellingen gerealiseerd kunnen worden met het meest geschikte
budget.
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1.Intergratie bij de “Show Cooking” van de orgnisatie
Van hieruit mensen laten proeven van uw product(-en).
De consument leert uw product(-en) kennen (en er mee werken) in een ontspannen en positieve sfeer.
•

Budget : 5.000 € / product excl. 21% btw; excl. producten; excl. transport; excl. afval

Demostand :
Kok : productintegratie receptjes (programma)
Visual met product in de kijker (tafel vooraan)
Display met folders (promo/receptjes/…)
Proevertjes / snacks met uw product
Audio : content – teksten – micro / kok
Communicatie :
kookdemonstraties/programma – partnerlogo
kookdemonstraties / receptjes – partnerlogo
partners – partnerlogo + link website
Nieuwsbrief 1 / kookdemonstraties – partnerlogo
Magazine Lekker Zomeren / pagina kookdemonstratie – partnerlogo
Persmap
Promo :
Affichage voor kookdemonstratiestand met programma / snacks – partnerlogo
Audio algemeen : omroeper programma kookdemonstratie – met partnervermelding
Audio : interviews met kok / producten – info – productinformatie

1
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2. Intergratie in de “Entertainment-zone” van de organisatie
Uw product wordt geïntegreerd in de centrale ‘entertainment-zone’ !
In deze zone zal onder begeleiding van een animator een dagprogramma plaatsvinden.
Dans, muziek, spelanimaties, bewegingsopdrachten, sportspelen, wedstrijdjes, …. Uw animatie/product.
Hier kunnen we uw product integreren en/of werken we in afspraak een animatie uit met uw product.
•

Budget : 5.000 € (excl. 21% btw; excl. producten demo/animatie; excl. prijzenpakket; excl. extra people voor animatiezone uitgez.
animator; excl. transport; excl. afval)

Visibiliteit :
Promo :

Vlaggen, spandoeken, beachflags, displays,etc.

Entertainmentzone : Omroeper kondigt uw programma/animatie
Aankondiging / begeleiding activiteit
Productanimatie – concept
(producten, logistiek, transport, people wordt afzonderlijk bekeken en gebudgetteerd)
Audio: omroeper kondigt programma en partners aan. Interviews met partners.
Communicatie :
Grondplan / logo partners
Partners / logo partners – link
Programma / logo partners en omschrijving activiteit v/d partner(s)
Nieuwsbrief Lekker Zomeren / programma / logo partners
Magazine Lekker Zomeren : _ pagina – partner / product – promo

1
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3. Uw eigen stand op “Lekker Zomeren”
Uw stand wordt geïntegreerd in één van onze themazone’s.
De activiteit wordt onderling besproken (Productanimatie, tasting, …. )
Uw activiteit wordt in het programma geïntegreerd (audio)
Aan uw stand kan u uw eigen visibiliteit plaatsen
Elke deelnemer (3) bekomt het scenario, grondplan, planning en coördinaten
•

Budget : 9.500 € excl. 21% btw excl. afval

Standruimte : Open plaats in het circuit van Lekker Zomeren
Electriciteitsaansluiting – 1.500 watt (extra in afspraak)
Visibiliteit :

Vlaggen, spandoeken, beachflags, displays, ….
Aan uw eigen stand. De wandelweg niet benutten.

Promo :

Uw producten promoten / productsampling, tasting, …
Productanimaties op uw stand.
Audio : omroeper kondigt programma en partners aan. Interviews met partners

Communicatie :
Grondplan / logo partners
Partners / logo partners – link
Programma / logo partners en omschrijving activiteit van de partner(s)
Nieuwsbrief Lekker Zomeren / programma / logo partners
Magazine Lekker Zomeren : _ pagina – partner / product – promo
Persmap
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4. Compleet pakket: eigen stand + productintergratie in “Show Cooking” of “Entertainment-zone”
Uw stand wordt geïntegreerd in één van onze themazone’s.
De activiteit wordt onderling besproken (productanimatie, tasting, sampling, ….)
Uw activiteit wordt in het programma geïntegreerd (audio)
U plaats uw eigen visibiliteit aan uw stand (visibiliteitsplan/grondplan per partner)
Uw product wordt geïntegreerd in de centrale ‘Show Cooking’ of ‘entertainment-zone’ !
In deze zone zal onder begeleiding van een animator een dagprogramma plaatsvinden.
Dans, muziek, spelanimaties, bewegingsopdrachten, sportspelen, wedstrijdjes, …. Uw animatie/product.
Hier kunnen we uw product integreren en/of werken we in afspraak een animatie uit met uw product.
Budget : 12.000 € (excl. 21% btw; excl. producten demo/animatie; excl. prijzenpakket; excl. extra people voor animatiezone uitgez.
animator; excl. transport; excl. afval)
Communicatie :
Standruimte :
Open plaats in het circuit van Lekker Zomeren
Grondplan / logo partners
Electriciteitsaansluiting – 1.500 watt (extra in afspraak)
Website Lekker Zomeren / Partners / logo partners – link
Programma / logo partners en omschrijving activiteit v/d
Visibiliteit :
Vlaggen, spandoeken, beachflags, displays, ….
partner(s)
Aan uw eigen stand. De wandelweg niet benutten.
Nieuwsbrief Lekker Zomeren / programma / logo partners
Magazine Lekker Zomeren : _ pagina – partner / product –
Promo :
Entertainmentzone : Omroeper kondigt uw programma/animatie
promo
Aankondiging / begeleiding activiteit
Productanimatie – concept
(producten, logistiek, transport, people wordt afzonderlijk bekeken en gebudgetteerd)
Audio : omroeper kondigt programma en partners aan.
Interviews met partners.
•
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5. Kidsvillage partner
Verspreid over het terrein vindt u een 4-tal blokken (standen) waar we kinderanimatie voorzien.
U kan zich koppelen aan zo’n activiteit of deze zelf organiseren.
a. Totale organisatie door K’X :
standmateriaal, tafels, zitbanken, begeleiding, opbouw, afbraak,
elektriciteit 1.500 watt inbegrepen
budget : 15.000 €

Standruimte : Open plaats in het circuit van Lekker Zomeren
Electriciteitsaansluiting – 1.500 watt (extra in afspraak)
a. Logistiek & people wordt door K’X Creations voorzien
b. U zorgt zelf voor de stand/logistiek & people

U levert daarnaast uw producten en visibiliteit aan.
Het transport wordt apart besproken.

Visibiliteit : Vlaggen, spandoeken, beachflags, displays, ….
Aan uw eigen stand. De wandelweg niet benutten.

b. U staat zelf in voor het geheel :
eigen standmateriaal, begeleiding, opbouw,
afbraak, uw producten, transport, etc.

Promo : Uw producten promoten / productsampling, tasting, …
Productanimaties op uw stand.
Audio : omroeper kondigt programma en partners aan.
Interviews met partners

budget : 8.500 €

Communicatie : Website Lekker Zomeren / grondplan / logo partners
Website Lekker Zomeren / partners / logo partners – link
Website Lekker Zomeren / programma / logo partners en omschrijving activiteit
van de partner(s)
Nieuwsbrief Lekker Zomeren / programma /logo partners
Magazine Lekker Zomeren : _ pagina – partner / product – promo
Road-card (x 20.000 ex.) : logo van de partners
Persmap
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