
Beste deelnemende organisatie aan Diversmarkt,

De informatieavond was een succes. Om het een en ander kort te sluiten sturen we een kleine 
nieuwsbrief na zodat iedereen van de ontwikkelingen op de hoogte blijft.

Korte samenvatting van de aan u aangeboden faciliteiten: 
 
Diversmarkt:
- Er zijn 4 aparte zalen beschikbaar waarin activiteiten/voorstellingen gehouden kunnen 

worden, ook wordt een tent gehuurd. 
- Voor een doorlopende digitale fotoreportage over alle deelnermers, u kunt u 

zelf materiaal (digitale foto's, logo's) aanleveren
- Er komt een centraal punt waar diverse media presentaties getoond kunnen worden
 
Publiciteit:
- Aan alle deelnemers worden een aantal gratis uitnodigingskaarten uitgedeeld, die naar 

het eigen adressenbestand gestuurd kunnen worden
- Op de dag zelf, zaterdag 20 maart, wordt er op de Albert Cuypmarkt geflyerd.
- Er komen advertenties waarin de website vermeld wordt
- De website: www.diversmarkt.nl
- In de weken voorafgaand aan 20 maart worden korte promo's op Salto-tv  uitgezonden
- Salto Televisie maakt een reportage die later op Salto-tv uitgezonden zal worden)
- We dragen een aantal organisaties voor aan ETV (educatieve televisie)
- Wanneer uw organisatie zelf een publiciteits kanaal ter beschikking heeft zoals een krant, 

nieuwsbrief, radioprogramma of anderszins, dan kunnen we daar natuurlijk ook iets mee 
doen! Wij kunnen in ieder geval voor een persbericht  'op maat' zorgen!

Website:
- De website http://www.diversmarkt.nl is momenteel in aanbouw. Mini Smulders is er hard 

mee bezig, en het is een mooie site aan het worden. Nog maar even en hij kan on line!
- Alle deelnemende organisaties worden hierin vermeld, dmv. een logo en een link naar de 

eigen website. Wanneer u geen eigen site heeft krijgt u van ons een pagina.
- De deelnemers kunnen de website alvast gedeeltelijk bekijken met een geheime

link; ga naar http://www.diversmarkt.nl je ziet het logo, scroll naar
(uiterst) rechts, daar zie je een vierkantje. Als je daar op klikt kom je op
de deelnemerspagina.

- Sommige organisaties moeten nog hun logo opsturen naar  info@diversmarkt.nl
- De website blijft een jaar lang actief.
- Wij vragen alle deelnemers om op jullie eigen site een diversmarkt-logo + link te 

plaatsen. Als u ons het emailadres stuurt van degene die uw website verzorgt, dan sturen 
wij het diversmarkt-logo en de code om de link te kunnen plaatsen.

Promo's voor Salto
Vrijdag 30 januari, zaterdag 31 januari en maandag 2 februari zijn er
opnames voor een korte televisiepromo (3 /4 minuten), er zijn nog een paar
plaatsen in de agenda vrij, de opname duurt  ± een half uur. bel 06 30 11 60 83 
(als u mee wilt doen?)

Presentaties
De  meeste organisaties hebben het idee hoe zij zichzelf willen presenteren aan ons door 
gegeven. Of het nu om een tafel met folders, een lezing of een optreden gaat; het is noodzakelijk 
dat we dat van te voren kortgesloten hebben. Wanneer u geen idee hierover heeft  willen we 
graag met u meedenken.
Als alle wensen en mogelijkheden van iedereen bekend zijn, kan het team van Diversmarkt 
zorgen dat alle puzzelstukken gaan passen o.a. qua verdeling van faciliteiten en tijdsplanningen 
voor activiteiten.

Vriendelijke groet,

Ronald Huygen
Ines den Rooijen


