Oh
my
day

HÉT NIEUWE INDOOR
FESTIVAL VOOR VROUWEN.
Van 20 t/m 22 oktober, als de herfst
voorzichtig haar intrede doet, opent
het WTC Expo in Leeuwarden haar
deuren voor een nieuw festival voor
vrouwen: Oh My Day. Oh My Day is
hét indoor festival van het noorden
dat aanvoelt als een heerlijk,
ontspannen, zomers weekend.
Bezoeksters kunnen op Oh My
Day niet alleen met hun voeten in
het zand genieten van de leukste
optredens, maar ook lekker shoppen,
workshops volgen, heerlijk eten en
zich in de watten laten leggen. Wil jij
deel uitmaken van Oh My Day? Lees
deze factsheet en meld je aan!

Hét nieuwe indoor festival voor vrouwen

OH MY DAY

WAT IS ER TE DOEN?

MEDIA

OPENINGSTIJDEN

Oh My Day is een festival en beurs
in één en is daarmee een uniek,
nieuw evenement in het noorden van
Nederland.

Op Oh My Day kun je deelnemen
verschillende ‘pleinen’. Ter illustratie
geven we enkele voorbeelden van
stands en/of workshops die bij deze
pleinen passen.

OH MY DAY IN DE MEDIA

VRIJDAG 20 OKTOBER

Oh My Day heeft een sterke
crossmediale inzet. Rondwegborden,
advertenties en social media maken
het festival zichtbaar. Daarnaast krijgt
iedere exposant een vermelding op de
site. In de 5 kranten van Rondom wordt
vanaf juni iedere maand uitgebreid
aandacht besteed aan Oh My Day.
In oktober verschijnt een speciale
festivalbijlage die huis aan huis wordt
meegestuurd. Het bereik van deze
kranten is 160.000 huishoudens.

13.00 - 21.00 uur

Op Oh My Day bereik je in één weekend
duizenden vrouwen. Dit zijn allemaal
potentiële nieuwe klanten voor je
bedrijf!
De succesvolle beurs Vrouw!, die ook in
WTC Expo plaatsvindt, is hét bewijs
dat een vrouwen-event werkt. Beurs
Vrouw! is dan ook trotse sponsor van
Oh My Day.
Bezoeksters zijn ontspannen,
enthousiast en kooplustig: de
investering in deelname aan het
festival verdien je vrijwel zeker al
tijdens deze drie dagen terug.
Je kunt zelf een stand meenemen,
maar ook gebruik maken van de stands
van Oh My Day: die hoef je alleen nog
maar naar jouw smaak in te richten.
Handig!

OH MY SHOPPING

Damesmode (najaarscollectie),
modeaccessoires, interieuradvies,
woonaccessoires, stijlpresentaties
(op een klein podium).
OH MY BEAUTY

Make-up, stylingproducten,
huidverzorging (adviezen en korte
behandelingen), beautyworkshops,
kleuradvies.

Creatieve workshops, zoals: hand
lettering, haken of sieraden maken.
OH MY HEALTH

OH MY FOOD

Een foodmarket met een divers aanbod
aan hapjes en maaltijden.

20.30 - 00.00 uur
ZATERDAG 21 OKTOBER

13.00 - 21.00 uur
Oh My Day Mainstage festival

20.30 - 00.00 uur
ZONDAG 22 OKTOBER

10.00 - 17.00 uur

OH MY DIY

Alles op het gebied van gezondheid
en sport, bijvoorbeeld: yoga en/of
mindfulness, gezond eten en fitness.

Oh My Day Mainstage festival

MEER INFORMATIE

Meer weten over Oh My Day
of je aanmelden als exposant?
Ga voor uitbreide informatie,
deelnamemogelijkheden en tarieven
naar www.ohmyday.nl.
Of neem contact op met Anouk
Kuperus (a.kuperus@wtcexpo.nl) of
Emmy Dijkstra (e.dijkstra@wtcexpo.nl)
058 2941500.

