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Aanmelden Fashion Festival Assen 
Will you be the fashion to our festival? 
 
Je ontvangt deze brief omdat je je kunt aanmelden voor deelname aan meerdere activiteiten 
tijdens het Fashion Festival Assen. Aanmelden kan tot uiterlijk 20 februari en vol = vol. 
 
Fashion Festival 
Op zaterdag 1 april vindt het Fashion Festival Assen plaats! Een bekend concept in een nieuw 
jasje. Tijdens dit eendaagse festival wordt de hele binnenstad van Assen omgetoverd tot the 
place to be voor fashion. De nieuwe collectie hangt in de winkels en bezoekers uit Assen en 
Drenthe kunnen volop passen, advies inwinnen en genieten van allerlei activiteiten. 
 
Een nieuwe vorm 
Eerder al hebben meerdere mode-events plaatsgevonden, in de vorm van een modeshow op het 
Koopmansplein en een online modeshow in DNK. Bij modeondernemers merkten we genoeg 
enthousiasme voor een nieuwe editie en dus faciliteert Vaart in Assen dit jaar weer een mooi 
event. Na inventarisatie onder ondernemers gaf het merendeel aan een event in de binnenstad, 
zichtbaar in de straten wel te zien zitten. Vandaar dat het mode-event dit jaar voor het eerst 
verschijnt in de vorm van het Fashion Festival Assen. 
 
Het hele centrum op zijn kop 
We willen ondernemers uitgebreid de kans geven om mee te doen. Heb je een te gek idee? Laat 
het ons dan weten. We zien fashionretailers graag terug op de catwalk, bieden onze bezoekers 
graag make-overs aan in de beautywinkels en geven ook graag de lekkerste arrangementen een 
podium. Vaart in Assen zet stevig in op een marketingcampagne in Assen en wijde omgeving. 
We verwachten dus zowel lokale als regionale bezoekers tijdens dit nieuwe festival.  
 
Deelname bevestigen 
Meedoen? Dat kan! Je kunt gemakkelijk instappen in onze kant-en-klare pakketjes.  
 
☑ Optie 1: deelname catwalk op het Koopmansplein (gratis) 
☑ Optie 2: deelname modellenstoet (gratis) 
 
Winkel:  
Contactpersoon: 
Wij showen: kleding / schoenen / accessoires 
Gewenst aantal sets: 
Telefoonnummer: 
Mailadres: 
 
Deelname bevestigen 
Deelname graag bevestigen vóór 20 februari 2023 bij projectleider Renate Westervaarder via 
info@vaartinassen.nl. Dat mag door dit formulier in te vullen en middels foto/scan toe te zenden. 
Of door alle gevraagde informatie te typen in de mail. Eigen ideeën aandragen mag natuurlijk 
ook! 
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