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De manier om jouw gerechten te tonen
aan het publiek.

€ 250,-

VAST TARIEF

KOSTEN
3 dagen de beschikking over verkoopruimte vanuit uw eigen
truck op Heerlijk Bergen.
inclusief 3.500 watt aan stroom.
10% afdracht

Het smakelijkste
foodfestival van Bergen e.o.

Het vaste tarief van €250 euro is exclusief btw en wordt vooraf gefactureerd en afgerekend.

EXTRA STROOMVOORZIENINGEN

€ 30,-

per 3.500 watt aan stroom.
In het centrum van Bergen wordt
rondom de Ruïnekerk, na een jaar
afwezigheid, weer een foodfestival
gehouden. Ditmaal hebben diverse
horeca ondernemers uit Bergen de
handen ineen geslagen om een
succesvol culinair food evenement
neer te zetten voor en door
Bergenaren.

LO CATI E

DATU M & T IJD

Ruïnekerkterrein,
centrum Bergen

Vrijdag 22 juni 2018
Van 16.00-00.00 uur
Zaterdag 23 juni 2018
Van 14.00-00.00 uur
Zondag 24 juni 2018
Van 14.00-23.00 uur

Het Ruïnekerkterrein wordt
omgetoverd tot een waar foodfestijn.
Maximaal 12 foodtrucks staan
verspreid over het terrein en verzorgen
diverse culinaire gerechten. De
foodtrucks worden gerund door
horeca ondernemers uit Bergen en
andere (lokale) partijen.

Aanbieders voor Heerlijk Bergen worden
benaderd door de organisatie. Deelname
geschiedt op uitnodiging en op selectiebasis.
We zorgen namelijk voor een grote diversiteit
en zo veel mogelijk lokale aanbieders.

Verwacht speciale gerechten, dranken
en divers één op één entertainment
op de eerste editie van Heerlijk Bergen.

Hebben we je niet benaderd maar denk je
te passen op Heerlijk Bergen? Vul dan het
aanmeldingsformulier in op

V OOR WA A R DEN
www.heerlijk-bergen.nl/aanmelden. Op
werkdagen laten we je binnen 24 uur weten
of je bent geselecteerd. Voor meer informatie
kun je mailen naar info@heerlijk-bergen.nl
of bellen naar 06 42 802 759.

WAT DO E N W I J A A N
P RO M OT IE V O O R
HEE RL I J K B E RG E N ?

•
•
•
•
•
•
•

Via social media bereiken wij ruim 50.000 personen uit Bergen en
omgeving
Middels driehoeksborden langs wegen in Bergen kondigen wij
Heerlijk Bergen aan.
Diverse artikelen in regionale weekbladen en in het Noord
Hollands Dagblad.
Diverse betaalde advertenties in regionale weekbladen en in het
Noord Hollands Dagblad.
Op banners in en rondom het centrum van Bergen wordt Heerlijk
Bergen aangekondigd.
Middels posters in horeca en winkels wordt Heerlijk Bergen
bekend gemaakt.

H E E RLI J K BERGEN
T. 06 42 802 759 | info@heerlijk-bergen.nl
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