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Actielijst (of een opschrijfboekje)
Pen
Watervaste stift
Meeneem- en inpakmateriaal
Stroomkabels
Verdeeldoos voor zoveel stekkers als je nodig hebt
Schaar
Plakband
Ducttape of gaffa tape[1]
Touw
Stoel
Lijmklemmen
Bonnenboekje[2]
Pijnstillers
Afvalzakje (plastic tas)
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Opgeladen mobiel
Opgeladen camera met lege memorykaart
Lunch
Flesje water
Gevulde thermoskan
En denk ook alvast na over je avondeten[3]

★ Kisten of dozen met je voorraad[5], een rolkoffer of
boodschappenkarretje of backpack als je met het OV of
de fiets komt.
★ Een banner of een ander leuk ding waarop jouw
(bedrijfs)naam staat.
★ Visitekaartjes /flyers / iets met je contactgegevens
erop, voldoende!
★ Naamkaartje
★ Kleed[6]
★ Anti-wegwaai: sta je op een locatie waar het kan
waaien? Zorg ervoor dat je promotiemateriaal niet
wegwaait met dingetjes die zwaar genoeg zijn (stenen,
potjes, andere creatieve ideeën).
★ Slechtweer-voorzieningen (klemmen en een groot zeil
voor achter je kraam)
★ Is het heel koud? Als je op karton staat, krijg je
minder snel koude voeten.
★ Is het koud? Maak een handenwarmer[7]
★ Spiegel (als klanten je product kunnen passen)

★ Kassalijst evt. ook een voorraadlijst
★ Genoeg kleingeld (in een horeca-portemonnee[4] of
kluisje)
★ Extra prijskaartjes (prijs al je items vooraf)

￼

heb je mijn boek ook al gelezen?
mevrouwmarkt.nl/deelnemersboek

hoi, ik heet

voila, een naambadge
zet er ook je bedrijfsnaam op!

[1] Koop goeie tape, dat laat geen lijmresten achter. Te koop bij betere ijzerwarenhandel, elektrawinkel (Nichiban tape). Goedkopere varianten zijn duurkoop.
[2] te koop bij de kantoorboekhandel, voor mensen die een bonnetje willen.
[3] Zo fijn als dat al klaarstaat na een lange dag
[4] een portemonnee met verdeelvakjes zodat je niet et veel hoeft te
graaien naar geld
[5] denk na over meerdere functies van je dozen en kisten
[6] (effen en groot genoeg voor je (2, 3, 4-)meter kraam, dat tot de
grond reikt (of twee kleden, één voor op, één voor onder de tafel)
[7] mevrouwmarkt.nl/warme-handen
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