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U organiseert iets op een van onze locaties? Bĳzondere Locaties Groningen kan u helpen
om zoveel mogelĳk publiciteit voor uw evenement te genereren.

evenement.
Heeft u vragen over de publiciteit

Wat kunnen wĳ voor u doen?

rondom uw evenement? Stuur ons

Vermelding in de gedrukte agenda van Bĳzondere Locaties Groningen

een e-mail: info@blgroningen.nl
of bel: 050 318 14 33.

Bijzondere Locaties Groningen
exploiteert WJKG monumenten in en
nabij Groningen. De ruimtes worden
verhuurd als accommodatie voor
diverse evenementen, zoals vergaderingen, diners, huwelijken, concerten,
exposities en lezingen. We zijn een
professionele organisatie, maar met
een zeer maatschappelijk doel: het in
stand houden voor latere generaties
van ons meest geliefde erfgoed.
Onze locaties:
Der Aa-Kerk - Groningen
Remonstrantse kerk - Groningen
Kerk van Leegkerk - Groningen
De Amshoff - Kiel-Windeweer
Kerk van Klein Wetsinge - Wetsinge

Uw evenement kan worden vermeld in onze gedrukte agenda, deze verschĳnt ca. acht
keer per jaar in een oplage van 5000 exemplaren. De agenda wordt verspreid in de
Inforamadisplays die op diverse plekken in Groningen staan (horecagelegenheden,
culturele instellingen, bioscopen, supermarkten).

Kaartverkoop
Wĳ kunnen voor uw evenement de online kaartverkoop regelen. Hier zĳn geen kosten
aan verbonden. De koper van kaartjes betaalt per bestelling (dus niet per kaart) € 1,50.
De link naar de kaartverkoop kunt u natuurlĳk ook op uw eigen website plaatsen.
Voorafgaand aan het evenement informeren wĳ u over het aantal verkochte kaarten.

Vermel
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Uw evenement kan worden geplaatst op de agenda van de website van Bĳzondere
Locaties Groningen (zie www.blgroningen.nl/agenda) .

Digitale nieuwsbrief
Uw evenement kan worden vermeld in onze digitale nieuwsbrief, die maandelĳks naar
meer dan 1100 abonnees wordt gestuurd.

Persbericht
Wĳ kunnen voor u een persbericht sturen over uw evenement, zodat dit onder de
aandacht komt van de pers in de stad en provincie Groningen.

Bĳzondere Locaties Groningen
050 318 14 33
info@blgroningen.nl
www.blgroningen.nl

Sociale media
Bĳzondere Locaties Groningen is actief op Twitter (@blgroningen) en Facebook
(facebook.com/blgroningen). Wĳ kunnen uw evenement onder de aandacht brengen
via deze social media-kanalen.
Als u gebruik wilt maken van deze mogelĳkheden, ontvangen we graag de volgende
informatie:
- Naam evenement
- Datum, tĳd, locatie
- Beeldmateriaal (minimaal 1MB)
- Organiserende partĳ
- Aanleiding evenement
- Doelgroep
- Entreeprĳs + informatie over kaartverkoop
- Korte omschrĳving evenement
- Langer verhaal met achtergrondinformtie
- Relevante website
Ons e-mailadres is info@blgroningen.nl.
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Een persbericht verspreiden
Voor het versturen van uw eigen persberichten kunt u via ons een adressenbestand van
Groninger pers met e-mailadressen ontvangen. Als u hierin geïnteresseerd bent, kunt u
een e-mail sturen aan info@blgroningen.nl.

Contact met de regionale pers
Het Dagblad van het Noorden is de belangrĳkste en enige krant van Groningen. Wilt u
contact met een van de redactieleden, dan kunt u voor namen kĳken op de website van
het Dagblad van het Noorden.
Het huis-aan-huisblad de Groninger Gezinsbode wordt goed gelezen. Naar aanleiding
van het verstuurde persbericht naar gezinsbode@ndcmediagroep.nl kunt u eventueel
telefonisch contact opnemen met de Gezinsbode op telefoonnummer 050-5844803.

Vermelding op andere evenementenagenda’s
U kunt informatie over uw evenement aanleveren bĳ Van Plan en Marketing Groningen
zodat het op deze evenementenagenda’s wordt vermeld:
- Van Plan (informatie over evenementen in Noord Nederland)
- Groningen Uitburo (de uitgaanssite van Groningen)

Posters en ﬂyers op onze locaties
Lever zo snel mogelĳk posters aan. Deze kunnen in de vitrinekastjes, die aan het exterieur
van onze locaties zĳn bevestigd, worden opgehangen. Maximaal A3-formaat, staand.
Als u ﬂyers/ansichtkaarten of ander promotiemateriaal heeft, breng dan zo snel
mogelĳk een stapeltje naar het huismeesterskantoor in de Der Aa-kerk (Akerkhof 2). De
huismeesters van Bĳzondere Locaties Groningen verspreiden dit materiaal over onze
locaties en kĳken of uw materiaal op de balie kan liggen bĳ andere publiekstoegankelĳke
evenementen in aanloop naar uw evenement.

Verdere verspreiding van posters en ander materiaal
Als u posters, ﬂyers of ansichtkaarten ter promotie in de stad Groningen wilt laten
verspreiden, dan zĳn er verschillende mogelĳkheden.
Volle Zalen – het bedrĳf Volle Zalen (Harry Hummel) kan de distributie volledig voor u
verzorgen (ook via de bibliotheken en VVV-kantoren): www.vollezalen.nl
Buitenreclame – als u A0-posters of driehoeksborden in de stad wilt laten plaatsen, kunt
u contact zoeken met bĳvoorbeeld Centercom: www.centercom.nl
Zelf verspreiden – wilt u met vrĳwilligers zelf uw posters verspreiden, dan adviseren we u
langs alle winkels en cafés in de binnenstad van Groningen te gaan. Het VVV-kantoor op
de Grote Markt is ook een belangrĳk punt.
VVV-kantoren – de adressen van VVV-kantoren vindt u op de website van Marketing
Groningen.

Vragen?
Heeft u vragen over de publiciteit rondom uw evenement?
Neem contact met ons op: info@blgroningen.nl of 050 318 14 33.

