


“De media en influencer buzz rondom de week was 
erg positief. Van de barkeepers heb ik gehoord dat 
ze een paar hele drukke avonden hebben gehad 
en dat er veel cocktails zijn verkocht, dat was 
fantastisch om te horen”

“We hebben ongeveer 450 cocktails 
verkocht. Ik wil volgend jaar heel 
graag weer meedoen”

“Goed georganiseerd, geweldig  
evenement. Laten we onze ervaringen 
van dit jaar gebruiken om het volgend 
jaar groter en beter maken”

“We hebben ongeveer 700 cocktails verkocht – 
we zijn blij dat we meegedaan hebben – 
we verheugen ons op volgend jaar, goed werk!”



Het is weer Cocktail O’Clock in Den Haag van 
1 t/m 10 mei 2020. We zijn terug met de 
2de editie van THCW waar we je alles over 
willen vertellen en tevens informeren hoe 
je kunt deelnemen.
De doelstellingen van het 
evenment zijn:

•  Om de opkomende cocktailscene van 
Den Haag, met bars van een hoge 
kwaliteit en uiteenlopende stijlen, 
onder de aandacht te brengen

•  Om Den Haag neer te zetten als een 
dynamische plek om te wonen en te 
bezoeken

•  Om verbinding te maken en een gevoel van eenheid 
te creëren tussen bars, barkeepers en de Brands

Om optimaal gebruik te maken van de nationale en internationale media 
mogelijkheden en daarmee de dynamische barscene van Den Haag onder de 
aandacht van een breder publiek te brengen nodigen wij de bars en Brands hierbij 
uit om zich aan te melden voor deelname aan de 
THCW van volgend jaar – van 1 t/m 10 mei 2020.

We zijn trots omhierbijde details vanThe HagueCocktailWeek te presenteren



VERKOOPPRIJS 
POLSBANDJES

€12
polsbandjes verkocht 
aan de bars voor €6 per 
stuk (inclusief BTW)

PRIJS VAN DE 
PROMOTIONELE 
COCKTAIL

€6

DUUR VAN HET 
EVENEMENT

9dagen
Iedere dag waren er 
evenementen, zowel  
‘smiddags als ‘s-avonds

MINIMUM 
HOEVEELHEID 
GRATIS VOORRAAD

7flessen
geleverd door Diageo, 
Pernod Ricard, Van Kleef 
& derden sponsors en 
  Fentimans tonic

DEELNEMENDE 
LOCATIES

18
waarvan 14 in het  
centrum en 4 op het 
strand

AANTAL 
EVENEMENTEN

30
TOP 3 STEDEN WAT 
BETREFT DE ON-
LINE VERKOOP VAN 
DE POLSBANDJES
1 Den Haag
2 Amsterdam
3 Rotterdam

BERICHTGEVING 
IN DE MEDIA

22
krant, radio & TV artikelen 
toe te schrijven aan de 
PR gegenereerd door  
  THCW

AANTAL €6 
COCKTAILS

54
op 18 locaties, 
aangevuld met Negroni 
Night & Tartan Tiki Trail

THCW BEZOEKERS 
SAMENSTELLING 
WEERGEGEVEN OP BASIS 
VAN GESLACHT

50/50
Evenveel vrouwelijke als 
mannelijke bezoekers (beslissing 
van de aankoop voornamelijk  
  door vrouwelijke bezoekers)

TOTALE KOSTEN 
VOOR DE LOCATIES

€240
inclusief 40 polsbandjes, 
verkoopprijs €12 per stuk 
(totale opbrengst €480) 
  plus de gratis voorraad

MEEST VERKOCHT 
COCKTAILS 
TIJDENS DE THCW

1142
door Bricks, dit is in-
clusief 250+ Negronis 
  op zaterdag 11 mei

Onze statistieken en cijfers 
van 2019 in één oog opslag



MARKETING EN 
PR UITGAVEN

€12.345,05
uitgaven door de 
organisatoren voor de 
promotie van THCW

AANTAL GEPRINTE 
PROGRAMMA-
BOEKJES

5000
verspreid over de locaties, partners 
& centrale punten in de stad waar-
onder de VVV,  onderdeel van het 
  totale printbudget van €3.261,56

INSTAGRAM 
WEERGAVEN

32266
van 5 t/m 11 mei

AANTAL GEPRINTE 
BIERVILTJES

3000
onderdeel van het totale print-
budget van €3.261,56

ONLINE 
VERKOOP

417
polsbandjes voorverkoop 
via de THCW website 
voorafgaand aan het 
  evenement

FACEBOOK
PAGE VOLGERS

578
Organisch gegenereerd

INSTAGRAM 
VOLGERS

530
Organisch gegenereerd

DE MEEST VERKOCHTE 
COCKTAILS TIJDENS 
ÉÉN AVOND

460
Zacapa rum cocktails 
verkocht door Milú op 
woensdag 15 mei 
 (ongeveer 700 gedurende de THCW)

POPULAIRSTE 
SOCIALE MEDIA POST

1522
Likes voor Instagram 
post van THCW/Bricks 
door Love.TheHague

GEPRINTE 
TABLE-TALKERS

750
onderdeel van het totale print-
budget van €3.261,56

AANTAL 
GEPRINTE FLYERS

5000
Zelfklevende raamstickers, 
badges, A3 & A2 posters, 
onderdeel van het totale print-
budget van €3.261,56

TOTAAL AANTAL 
POLSBANDJES

1130
in circulatie gedurende 
THCW



The Hague Cocktail Week format
Op basis van uitgebreide feedback van de bars, consumenten en de Brands hebben we 
besloten om voor de 2020 editie  een paar aanpassingen te maken. De polsbandjes worden 
vervangen door een paspoort verkrijgbaar bij alle deelnemende locaties.
De prijs van dit paspoort is €10, inclusief de eerste promo cocktail, waarvan €2 gedoneerd  wordt aan een nader te bepalen 
goed doel. De €10 is inclusief BTW. Alle verdere opbrengsten uit de verkoop van de paspoorten zijn voor de bar.

Om in aanmerking te komen voor de promo cocktails moeten de bezoekers het THCW paspoort laten zien en stempelen. 

Idee is om per persoon en per locatie maximaal 3 of 4 promo cocktails te verkopen en af te stempelen, dit omdat we de 
bezoekers willen aanmoedigen om meerdere locaties te bezoeken.

De bars kunnen hiervan vanzelfsprekend, naar eigen inzicht, afwijken  

Aan het eind van de THCW kunnen de bezoekers het paspoort met hun contactgegevens achter laten bij een van de 
locaties, Zij kunnen dan doormiddel van een loting in aanmerking te komen voor één van de prijzen die beschikbaar worden 
gesteld door de bars en de sponsors.

We verwachten dat we door middel van het paspoort het aantal bezoekers dat actief aanwezig is tijdens THCW, goed 
kunnen monitoren en dat het ook de bezoekers  aanmoedigt om meerdere locaties te bezoeken.

EVENEMENTEN
Feedback van de bars en Brands over de 2019 editie 
heeft ons geleerd dat er te veel evenementen waren. 
Het resultaat hiervan was dat we in feite met ons zelf 
concurreerden, hetgeen niet ten goede kwam aan de 
bezoekers, de bars en de brands.

•  We streven ernaar om de officiële launch 
(openingsfeest) en de officiële afterparty (eindfeest)  
te organiseren waarbij er exclusief gebruik wordt 
gemaakt van de door de sponsors geleverde Brands.

• Elke locatie kan één activatie hosten met een 
hoofdsponsor Deze activiteit zal ondersteund worden 
door de organisatie van THCW door middel van 
online promotie en drukwerk.

• Elke locatie kan bovendien één activatie organiseren 
met een Activation Partner, onder voorbehoud van 
goedkeuring door de organisatie van THCW en 
betaling van het Activation Partner tarief.

IEDEREEN GRAAG AANDACHT   VOOR HET VOLGENDE SVPThe Hague Cocktail Week kan alleen maar succesvol  zijn wanneer 

alle belanghebbenden – bars en Brands – evenredig bijdragen 

aan de organisatie en de promotie van het evenement 
We hebben in 2018/2019 heel veel moeite gedaan om alle 

Brands/distributeurs met belangen in Den Haag te benaderen 

en de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan de THCW. 

Helaas hebben een paar Brands/distributeurs deelgenomen 

zonder de bijdrage te betalen.Dit is niet alleen ‘not done’ voor een commerciële Brand, het heeft 

tevens het risico de genereuze en uiterst noodzakelijke sponsoring 

van de Brands te ondermijnenTHCW staat open voor alle quality Brands en cocktailbars. Dit 

document zal door ons onder alle Brands en distributeurs worden 

verspreid. Mocht je als bar met een vierde Brand als Activation 

Partner willen samenwerken laat dat dan zo snel mogelijk aan ons 

weten..
Ons doel is om eind 2019 de basis voor de THCW 2020 in 

orde te hebben zodat we voldoende tijd hebben om de THCW 

2020 te promoten op nationaal en internationaal niveau.

MEDIA & PR
We hebben gedurende de aanloop van en tijdens 
THCW 2019 meer dan 20 media momenten weten te 
realiseren. Wat betreft het 2020 evenement is ons doel 
om de media activiteiten in december 2019 op te starten.   
Onder meer door het hosten van journalisten die we 
tijdens bezoeken aan Den Haag kennis laten maken met 
de kwaliteit van de barscène.



HOOFD sponsor
We nodigen drie hoofdsponsors van gedistilleerd uit om deel 
te nemen voor  €3.000 per sponsor. Daarnaast nodigen we 
één softdrink sponsor uit om deel te nemen voor €3.000. De 
genoemde bedragen zijn excl. BTW.
•  Eén merk uit uw portofolio staat op het promotie menu van alle 

deelnemende locaties tijdens THCW 2020 van 1 t/m 10 mei.
•  Mogelijkheid voor een activatie op de deelnemende locaties.
•  Uw logo(s) verschijnen online en op al het drukwerk.
•  Instagram en Facebook posts van de geselecteerde Brands.
•  Een foto van alle cocktails op de locaties voor promotioneel 

gebruik door de bar, THCW en de sponsor.
•  Uitnodigingen voor alle business-to-business- en media- meetings.
•  Hoofdsponsors verstrekken aan iedere deelnemende locatie 

minimaal drie flessen gratis voorraad daarnaast verzorgen 
ze een retro-deal voor alle aanvullende voorraad die nodig 
is tijdens de THCW als tegemoetkoming in de kosten van de 
promo cocktails.

•  Sponsoring van de prijzen bij de verloting van de paspoorten.

Activation partner
Naast de drie hoofdsponsors kunnen de deelnemende locaties 
ervoor kiezen om voor een activatie met een vierde Brand te 
werken. De activeringskosten bedragen €400 (excl. BTW).
•  De Brand staat op het promotie menu van de betreffende 

locatie.
•  De Brand kan op de betreffende locatie een activatie uitvoeren.
•  Het logo van de Brand verschijnt online en op het drukwerk.
•  Instagram en Facebook posts van de Brand.
•  Een foto van de cocktail op locatie voor promotioneel 

gebruik door de bar, THCW en de Brand.
•  De Activation Partner werkt met de geselecteerde locatie. 

en verzorgd voldoende gratis en retro voorraad voor de 
promo cocktail en het evenement.

BAR partner
Onder voorbehoud van goedkeuring door de organisatie van 
THCW worden bars uitgenodigd om deel te nemen voor een 
bedrag van €300 (excl. BTW).
•  Iedere bar krijgt minimaal drie flessen gratis voorraad van 

iedere hoofdsponsor.
•  Iedere bar krijgt gratis voorraad van de softdrinks sponsor.
• Iedere bar biedt drie promo cocktails aan, gemaakt met de 

door de hoofdsponsors beschikbaar gestelde sterke drank. 
Daarnaast bestaat de mogelijkheid van een vierde cocktail 
in samenwerking met een Activation Partner.

•  Iedere bar ontvangt een onbeperkte hoeveelheid 
paspoorten. De verkoopprijs van het paspoort is €10 per 
stuk. Dit bedrag is inclusief de eerste promo cocktail. Van de 
€10 wordt €2 gedoneerd aan een nader te bepalen goed 
doel. De €10 is inclusief BTW. Alle verdere opbrengsten uit 
de verkoop van de paspoorten zijn voor de bar.

•  De organisatie zal gratis promotiemateriaal verstrekken 
waarmee de locaties hun deelname aan THCW zelf effectief 
kunnen promoten (door middel van brochures, paspoorten, 
bierviltjes, tabletalkers, posters, raamstickers etc).

•  Iedere deelnemende bar krijgt een redactionele vermelding in 
de 5000 gedrukte brochures / kaarten.

•  Instagram en Facebook posts. 
•  Een foto van de promo cocktails op de locaties voor 

promotioneel gebruik door de bar, THCW en de sponsors.

FOOD FRINGE
De organisatoren van THCW zijn voorstander van 
verantwoord drank gebruik. Onder voorbehoud van 
goedkeuring door de organisatie van THCW worden 
restaurants uitgenodigd om deel aan te nemen aan onze 
Food Fringe voor een bedrag van €150 (excl. BTW).
•  De deelnemende restaurants bieden gedurende de THCW 

van 1 t/m 10 mei 20% korting op de het eten op vertoon 
van het THCW paspoort.

•  De restaurants krijgen een vermelding in de THCW 
brochure, in het paspoort en de online marketing.

•  De restaurants kunnen één promotionele cocktail van €6 
aanbieden onder voorbehoud van goedkeuring door de 
organisatoren en de hoofdsponsors.

Geassocieerde SponsoR
Vorig jaar hebben wij aanvragen gekregen van bedrijven die 
we niet direct in het bedrijfsmodel van THCW 2019 konden 
inpassen. Voor 2020 hebben we daarvoor de geassocieerde 
sponsorvergoeding van €1.000 (excl. BTW).
•  Mogelijkheid om de goedgekeurde sponsor- en activatie 

drank te leveren aan de deelnemers van de THCW.
•  50% korting op een activatie met eigen Brands op een 

locatie (dus €200 (excl BTW) in plaats van €400).
•  Bedrijfslogo verschijnt online en op het drukwerk.
•  Uitnodigingen voor alle business-to-business- en media- 

meetings.

Bar Partner Optie 1

• Promo cocktail 1 gesponsord door 
Hoofsponsor 1

• Promo cocktail 2 gesponsord 
door Hoofsponsor 2

• Promo cocktail 3 gesponsord 
door Hoofsponsor 3

• Plus 1 evenement gesponsord 
door één van de Hoofdsponsors

Bar Partner Optie 2

• Promo cocktail 1 gesponsord door 
Hoofsponsor 1

• Promo cocktail 2 gesponsord 
door Hoofsponsor 2

• Promo cocktail 3 gesponsord 
door Hoofsponsor 3

• Promo cocktail 4 gesponsord 
door een Activation Partner die 
ook het evenement organiseert in 
jouw bar

• Plus de optie van 1 evenement 
gesponsord door één van de 
Hoofdsponsors



Wanneer je belangstelling hebt en/of wil deelnemen aan THCW 2020 
aarzel dan niet en neem contact met ons op. Dat kan telefonisch of via email: 

Astrid Philipsen 06 24 98 96 66 / Nick Mosley 06 36 53 03 39
hello@thehaguecocktailweek.com

Owen

Astrid

Nick


