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Onder het genot van een glühwein krijgt Zakelijk Emmen de mogelijkheid om kennis te maken met elkaars ondernemingen, 
producten en diensten. Het doel is om met elkaar te netwerken en onderwijl kan men ook een eigen Kerstpakket bij elkaar 
shoppen op onze gezellige Kerstmarkt. 

Kapitein Nemo Kerstmarkt 2019



Donderdag 19 december 
15:00 - 21:00 uur

Kapitein Nemo Kerstmarkt aan de Kapitein Nemostraat 20 

Data, locatie & openingstijden



Plattegrond

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3

ZONE 4

● ZONE 1: “De Hal” 
voor dienstverleners

● ZONE 2: “Het Bruincafé”
Bar voor netwerksessies, ruimte voor netwerken

● ZONE 3: “De Binnenplaats” 
Live muziek, ruimte voor netwerken

● ZONE 4: “De Tuin”
De Kerstmarkt met Kerstkraampjes en vuurkorven

 



ZONE 1 ZONE 2 ZONE 4

In de hal staan statafels voor 
dienstverlenende 

ondernemingen. Daar kunnen 
zij hun diensten toelichten aan 

het publiek.

In de tuin staan Kerstkraampjes 
voor ondernemingen met 

producten. Bezoekers kunnen 
hier d.m.v. vouchers hun 

Kerstpakket samenstellen.

Op de binnenplaats is de 
mogelijkheid om te 

netwerken onder het genot 
van kerstmuziek, een hapje 

en een drankje.

ZONE 3

In ons eigen bruincafé wordt 
er aan de bar netwerksessies 

georganiseerd zodat de 
bedrijven uit zone 1 actief 

met relaties in gesprek 
kunnen gaan.



● De organisatie stelt één statafel ter beschikking.
● Iedere standhouder in deze zone mag één roll-up banner 

meenemen ter promotie.
● De organisatie biedt branchebescherming.
● Vergoeding voor deelname bedraagt €75,-. De opbrengst 

(na aftrek van alle kosten) komt ten goede aan de 
Voedselbank Zuidoost Drenthe. 

Informatie voor dienstverlening



In ons eigen bruincafé hebben de dienstverlenende bedrijven 
uit Zone 1 de mogelijkheid zichzelf te presenteren tijdens 
intieme netwerksessies aan de bar. 

Deze sessies duren zo’n 15 minuten en zijn toegespitst op uw 
‘elevator pitch’ met aansluitend mogelijkheid tot Q&A. 

Onze gastheer zal actief gasten benaderen om de barkrukken 
‘te vullen’ en ervoor zorgen dat alle bedrijven uit Zone 1 de 
mogelijkheid hebben deel te nemen.

Netwerksessies aan de bar



Wie even gezellig wil kletsen of loungen kan 
plaatsnemen in onze binnentuin, begroeid met 
prachtige plantanen. Onder het genot van een 
hapje, een drankje en live DJ-muziek kan men hier 
met elkaar netwerken. 

Muzikale Netwerkzone



Informatie voor standhouders
● Organisatie stelt één kant-en-klare kerstkraam ter beschikking, inclusief verlichting en één 

stroompunt.
● Standhouders mogen naar eigen inzicht hun kerstkraam inrichten, decoreren en 

bevoorraden.
● Standhouders zijn verplicht hun kerstkraam tijdens openingstijden te bemannen.
● De organisatie biedt standhouders branchebescherming.
● Één voucher heeft een waarde euro 2,00. Standhouders zijn verplicht om tenminste

één product aan te bieden die de waarde van één voucher vertegenwoordigt. 
● Er is geen omzetgarantie. Dit houdt in dat vouchers door bezoekers vrij mogen worden 

besteed. 
● De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan u of aan uw eigendommen en/of 

verlies van uw eigendommen tijdens uw deelname aan ons Kerstevent



Kosten standhouders kerstmarkt
● €195,- voor deelname aan de kerstmarkt inclusief één 

kant-en-klare kerstkraam met stroompunt en verlichting 
voor het gehele event (2 dagen*).

● Opbrengst voucher verkoop is voor de standhouder.

● Ons doel is break-even draaien. Eventuele surplus komt ten 
goede aan Stichting Eerste Hulp Voor Minima. 

*De eerste dag (18 dec) is een gesloten, evenement voor personeelsleden van de 
Kapitein Nemostraat 20.



● Één voucher heeft een waarde van 2,00 euro. 
● Een halve voucher is 1,00 euro.
● Vouchers kunnen vooraf besteld worden of ter plaatste 

bijgekocht worden. 
● Vouchers gelden als het enige toegestane betaalmiddel op 

de Kerstmarkt en voor de horeca.
● Vouchers kunnen niet tegen contant geld ingeruild worden.
● Vouchers mogen door bezoekers vrij besteed worden.

Voucher spelregels



Wij geven ons eigen personeel een bedrag aan vouchers om vrij te besteden op de Kerstmarkt. Zo kunnen zij hun eigen 
kerstpakket samenstellen en hebben wij hier als werkgever geen omkijken naar. Ook u kunt hier natuurlijk gebruik van 
maken!

Indien u dit wenst verzoeken wij u contact op te nemen met de organisatie zodat we de aantallen in kaart kunnen brengen en 
dit samen met u kunnen regelen.

Stel uw eigen Kerstpakket samen



De eerste editie van de Kapitein Nemo Kerstmarkt 2019 wordt gehost door de VPB. 
Aangezien er vanuit de VPB als vereniging geen winstoogmerk is zijn alle deelnamekosten 

gebaseerd op de daadwerkelijke kosten voor de organisatie van dit event. 

In het kader van de Kerstgedachte zal een surplus volledig ten goede komen aan de 
Stichting Eerste Hulp Voor Minima. Tijdens het event kan er middels vouchers een donatie 

aan dit goede doel worden gedaan. 

Onze kerstgedachte
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Vragen of informatie?

Lizz Splinter
lizz@webba.nl 

Monique Wierda: 
m.wierda@qict.nl

mailto:lizz@webba.nl
mailto:m.wierda@qict.nl

