SAVE THE
DATE
Vrijdag 17 januari 2020 om 14.30
Lancering OpKop.nl
Theater de Kampanje in Den Helder
Hét online platform en de grootschalige promotiecampagne voor werken, leren en wonen in
de Kop van Noord-Holland wordt op vrijdagmiddag 17 januari 2020 op feestelijke wijze
gelanceerd. OpKop.nl maakt voor bezoekers alle kansen in de Kop inzichtelijk en laat dat op
een aantrekkelijke manier zien. De lancering is in Theater de Kampanje in Den Helder.

Het lanceringsevenement is uw kans om
onder andere te netwerken met bedrijven,
onderwijsinstellingen en gemeenten die
deelnemen aan dit platform. Alle betrokkenen
hebben hetzelfde doel: het aanbieden van
kansen in deze prachtige regio. Zorg dat u
ook onderdeel wordt van deze beweging, en
meld u daarom nu aan voor het evenement
via de website www.opkop.nl.

Kent u organisaties in de Kop van Noord-Holland die zeker aanwezig
moeten zijn? Stuur deze Save the date dan door naar uw contacten!

Op 17 januari 2020 lanceren
De Kop Werkt! en Match 2020
Op Kop: een platform waarop alle
kansen op het gebied van werken,
leren en wonen in de Kop van
Noord-Holland te vinden zijn
Met een grootschalige campagne gaan we het platform
de komende jaren op de kaart zetten. Zo helpen we
onderwijsinstellingen bij het werven van meer
studenten; organisaties bij het vinden van geschikt
personeel en overtuigen we mensen ervan om zich te
vestigen in de gemeenten die de Kop rijk is.

SNEAK PREVIEW
Grote beslissingen over werken, leren en wonen neem je niet zomaar.
Dit doe je met je hart en met je hoofd. Deze combinatie van emotie en
verstand staat centraal in alles wat we gaan maken.
Met inspirerende verhalen van mensen die al leren, werken en/of wonen in
de Kop trekken we bezoekers naar het platform. Om ze vervolgens via het
interactieve KansenKompas of de slimme KansenKaart te helpen de
kans(en) te vinden waar zij naar op zoek zijn.

Leuke weetjes over de campagne
Groots lanceerevent
buitenreclame

Opvallende uitingen zoals bioscoopreclame en

Ruim budget voor media inkoop

koplopers in beeld brengen

Slimme remarketing dmv segmentatie

Gratis voor bedrijven en onderwijsinstellingen

HELP MEE

Scouts die kansen en

Looptijd 5 jaar

Ken jij organisaties binnen de Kop van Noord-Holland
die niet op Op Kop mogen ontbreken? Zorg dan dat ze
zich gratis aanmelden op www.opkop.nl

OPKOP.NL

