Halloween
Op zaterdag 28 oktober viert Losser weer Halloween. Voor de kids zijn er leuke
activiteiten in het centrum van Losser. Als pompoen carven in de Brinkstraat, kinderen
kunnen zich laten schminken op De Brink en in de Sint Maartenstraat is allerlei lekkers te
proeven, als aardappeltwisters, popcorn en suikerspin. Daarnaast zal Grabbel Grietje
leuke mini presentjes hebben voor de kids.
Vanaf 18.00 uur start weer de Halloweentocht. Deze tocht in en om het centrum van
Losser, dit jaar een andere route, duurt maximaal 45 minuten. Leuke prijzen zijn te
winnen. De start is bij de Griezelhut in het oude videolandpand aan de Bernhard
Leurinkstraat. Inschrijven kan per voorinschrijving bij Westbound Travel. Alle scholen
worden aangeschreven. De kranten en Hallo Losser zullen er volop aandacht
aanbesteden.
Op deze zaterdag is ook de laatste Boerenmarkt van dit jaar. En worden er wederom drie
najaars modeshows gehouden. Een zaterdag voor jong en oud!
Versieren jullie ook dit jaar de etalages weer zo mooi en zetten we allemaal de lantaarns
weer buiten? Zie de poster als bijlage, deze kan iedereen uitprinten en zichtbaar in de
etalage hangen, of delen middels social media.

Duitse PR avond
Op donderdag 7 november om 19.30 uur organiseert het Toeristisch Genootschap een
Duitse PR avond bij Café Smit. De manier van marketing is in Duitsland namelijk heel
anders dan in Nederland.
Daarom organiseert het TG een brainstormsessie voor zowel VVV als CML en hebben zij
de volgende mensen uitgenodigd: Lars Möhring, heeft een Marketingbureau in Gronau en
heeft gewerkt bij de VVV Bad Bentheim (commerciële man) en werkt nu nog 1 dag in de
week voor het kasteel Bad Bentheim en/of Frank Slink (Directeur VVV Bad Bentheim).
Wil jij ook de Duitse markt beter bereiken? Geef je dan op voor deze avond.

Sint Nicolaas pepernotenactie
In de Brinkstraat wordt weer de Sint Nicolaas pepernotenactie gehouden. Wie doen er
nog meer mee?
Plaats een vaas of pot met pepernoten op de balie in de winkel en laat alle klanten raden
middels het invullen van het inschrijfformulier. De deelnemers maken kans op een
waardebon van €10. De actie loopt van 20 november t/m 5 december. Bijgesloten de
poster en het inschrijfformulier.
Uiteraard gaan we ook weer de bonnenactie houden: win je aankoopbedrag terug met
een maximum van €100. Verder informatie hierover volgt nog. (foto is van 2016)

Agenda
28 oktober Halloween, modeshows en Boerenmarkt
7 november Duitse PR avond
19 november Sinterklaasintocht
17 december Kerstfair
24 december extra koopzondag

Houdt u ook onze website in de gaten waarop alle (extra) informatie komt te staan, met
de laatste nieuwtjes www.centrummanagementlosser.nl. En volg ons op Facebook
Centrum Management Losser

