Exposeren bij Marcello’s Art Factory and Rock Gallery
Ben je een muzikant en maak je kunst? Ben je een kunstenaar en maak je rock-art of popmuziekkunst?
Ben je een popfotograaf? Dan is de Rock Gallery - in het hart van de Popstad nummer één - natuurlijk de
plek voor je werk!

Marketing
We gaan ons best doen om jouw werk goed te verkopen en hebben in samenwerking met diverse partijen
daarvoor een goed marketingconcept bedacht. Het bedrijf heet voluit Marcello’s Art Factory and Rock Gallery en
heeft een duidelijke rock ‘n roll signatuur;
•
We organiseren sinds begin 2016 de Rock History Tour. Een rit door Den Haag langs hoogtepunten uit
de popmuziek met o.a. live-muziek aan boord. Dit betekent ruim 1000 extra bezoekers per jaar in de
galerie.
•
Een partnership met Den Haag Marketing/VVV zorgt o.a. voor vermelding van de exposities op een breed
platform.
•
Actief op de social media (FB, Twitter, LinkedIn, Instagram) zijn met speciale acties en weetjes op het
gebied van rock and roll zorgt voor de nodige (pers)aandacht.
•
Exposant wordt vermeld op het narrow casting scherm (LCD beeldscherm)in de etalage, de vermelding
komt ca 20x per uur voorbij.
Expositievoorwaarden
•
Marcello’s stuurt een digitale uitnodiging naar ruim 4.500 relaties.
•
Marcello’s stuurt een digitaal persbericht naar 120 lokale persrelaties, naar 500 nationale media en de
muziekpers.
•
Marcello’s plaatst verschillende berichten op de social media (ruim 4.000 volgers).
•
Marcello’s plaatst een pagina op de website.
•
Marcello’s verzorgt een feestelijke opening op zondagmiddag of op vrijdagavond met voldoende bier,
wijn, fris en éénvoudige snacks.
•
De exposant exposeert gedurende minimaal 4 weken of een maand op beide muren van de galerie kunst
in relatie tot pop, rock of jazzmuziek.
•
De exposant is aanwezig bij de opening.
•
Voor en na de expositie zit je niet aan ons vast en ben je vrij om met andere galeries te werken.
Financieel
Twee opties;
•
De exposant betaalt een bijdrage van € 500,- (incl 21% btw)in de kosten; bij verkoop is 30% voor de
galerie.
•
De exposant betaalt geen bijdrage; bij verkoop is 50% voor de galerie.
Vragen
Bel of mail met Marcello of Els; 070 363 4047 / 0641 266 707 / info@marcellos.nl
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