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Het is vrijdagavond en ik heb zojuist heerlijk meegezongen met mijn favoriete nummers op de
Brink. Ik ben benieuwd wat het TT Festival nog meer te bieden heeft. Ik haal nog een drankje bij
de bar en samen met mijn vriend loop ik richting de Torenlaan die is omgetoverd tot de TT Laan.
De laan is gezellig aangekleed en helemaal verlicht. Er is ontzettend veel te zien. Ik zie allerlei
verschillende kraampjes met motorgerelateerde waren. Ook zijn er bedrijven die activiteiten
organiseren en hun nieuwe producten promoten. De sfeer is hier heel erg relaxed, er is geen
luide muziek. Ik zie een leuke stand en ga in gesprek met de verkoper. Even later loop ik met
mijn nieuwe festivalshirt over de TT Laan. Ik kom ontzettend veel bekenden tegen en heb enorm
gelachen. Nadat we alle stands hebben gezien, lopen we weer naar de andere kant van de stad.
Inmiddels hebben we trek gekregen en vinden we een eettentje waar we een patatje scoren. We
zijn inmiddels weer helemaal opgeladen en klaar om een dansje te wagen bij de Doevenkamp. 

#bestefeestjevanhetjaar

EEN UNIEKE BELEVING



De Torenlaan (TT Laan) is een prachtige parklaan waar tijdens
het TT Festival duizenden bezoekers genieten van een
interessante en leuke merchandise markt. De bomen zijn mooi
uitgelicht waardoor de sfeer betoverend aanvoelt. De TT Laan
wordt ingericht als kijk-, doe-, koop- en relaxstraat. De straat
geeft de bezoekers de mogelijkheid om even weg te zijn van de
muziek en een unieke beleving te ervaren. 
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Vrijdag 23 en
zaterdag 24 juni.
19:30-00:00 uur.

Wanneer Opbouw
Opbouw op beide
dagen vanaf 17:00
uur. 
Je auto moet voor
18:00 uur op de TT
Laan zijn.

Afbouw
Afbouw op beide
dagen tussen
00:00-01:00 uur.
Vanaf 01:00 uur
begeleid het
festivalterrein
verlaten. 
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Voorwaarden

Kosten
De deelname aan de merchandise markt is dit jaar gratis. Daarnaast betaal je 100 euro
onkostenvergoeding voor beide dagen. Wel rekenen wij 100 euro borg. Deze ontvang je retour als
je op beide dagen gebruik hebt gemaakt van de standplaats. 

Voorwaarde is dat de standhouder twee dagen aanwezig is op de merchandise markt. Daarbij
zijn de verkoopzaken van eten en drinken uitgesloten.
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MERCHANDISE MARKT

De merchandise markt is de perfecte plek om je merk te activeren en te
promoten zoals bijvoorbeeld BOB en Motul dat al jaren op de TT Laan doen. De
merchandise markt biedt BOB bijvoorbeeld de mogelijkheid om hun campagne
onder de aandacht van de bezoekers te brengen. Zij doen dit door bezoekers
te laten voetballen met een dronken bril op. De merchandise markt biedt ook
jouw bedrijf de mogelijkheid om jouw merk te activeren en te promoten. 

Merkactivatie

Communicatie-uitingen
De merchandise markt biedt je vele mogelijkheden om zichtbaar te worden
op het TT Festival. Zo wordt er op onze website, sociale media en in de app
aandacht besteed aan de merchandise markt. 
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https://youtu.be/pLwgmGl2E7E


Het TT Festival is dé perfecte mix van muziek, ronkende motoren en
de geur van brandend rubber! Voorafgaande aan de MotoGP staat
Assen een week lang in het teken van de TT. Er worden verschillende
activiteiten georganiseerd en een groot deel van de activiteiten is
gratis toegankelijk. Zo is er 9 dagen lang een grote TT Kermis, hier
vind je fun, spanning en actie! 
 
Vanaf donderdag- tot en met zaterdagavond staan tijdens de TT
Nachten de tofste bands en meest uiteenlopende acts uit binnen-
en buitenland op de verschillende podia in het centrum van Assen. En
uiteraard is er motorvermaak met té gekke motorstunts, de TT
NightRide, de TT Toertocht, de merchandise markt en nog veel meer!
De binnenstad van Assen wordt tijdens het TT Festival bezocht door
zo’n 300.000 bezoekers. 

TT FESTIVAL

#bestefeestjevanhetjaar



Donkerpaars: #604049

T T  F E S T I V A L  A S S E N

Bezoekers komen voor

De gezellige sfeer
De goede horeca-

Het leuke en 

Samenkomst van  

         voorzieningen

        ontspannende aanbod

        vrienden en familie

Imago

Uniek
Actief
Mannelijk 
Ruig
Opgewekt 
Meegaand 

Doelgroep

Vrouw 47% - man 53% 
13-17 jaar 4%
18-30 jaar 19%
31-40 jaar 14%
41-55 jaar 39%
56-65 jaar 18%
65+ jaar 7%
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Creatief Directeur

TEAM

Tamara Boor
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 Producent

Jan Gerbrand Krol
Directeur

JANGERBRAND@TTFESTIVAL.NL TAMARA@TTFESTIVAL.NL RANCO@TTFESTIVAL.NL

@ASSENTTFESTIVAL @TTFESTIVALASSEN @TTFESTIVALASSEN WWW.TTFESTIVAl.NL

https://www.instagram.com/assenttfestival/
https://www.facebook.com/ttfestivalassen
https://twitter.com/TTFestivalAssen

