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PALEISKWARTIER NIEUWS
DAMRAK – DAM – ROKIN – KALVERSTRAAT – NIEUWENDIJK

◆ ZICHTBAAR IN HET PALEISKWARTIER!

Nu de samenwerking tussen de straten van het Paleiskwartier enkele
maanden officieel is, wordt er hard gewerkt om deze samenwerking ook
goed zichtbaar te maken. We zijn niet alleen actief op social media, maar
werken ook aan de zichtbaarheid in het straatbeeld voor onze bezoekers
en niet onbelangrijk, de bekendheid bij de ondernemers en eigenaren in
het Paleiskwartier.
Het heeft enige tijd nodig voordat het Paleiskwartier een algeheel bekend
gebied is in Amsterdam en daarbuiten. Maar we zien nu toch al steeds
meer ons herkenbare logo verschijnen. Zo hebben al veel ondernemers de
Paleiskwartier sticker op het raam geplaatst en is het logo goed zichtbaar bij
de bouw van de fiets parkeergarage op het Beursplein. Ook zijn er al voorbeelden van eigenaren die ons logo communiceren in eigen publicaties.

Paleiskwartier stickers bij ondernemers worden al zichtbaar!

◆ VOOR DAG EN DAUW

Zaterdag 8 september, de eerste ‘Voor Dag en Dauw Tocht’ in het
Paleiskwartier, en de regen viel met bakken uit de lucht. Maar dat mocht
zeker ons enthousiasme niet drukken. De ontbijtjes van Grand Hotel
Krasnapolsky stonden klaar, om de mensen voor Dag en Dauw, te ontvangen
in het Amsterdam Museum. En ondanks de vele regen was er toch een
mooie opkomst van circa 30 mensen.
Zondag ontwaakten we gelukkig met een zonnetje en zat de binnenplaats
van het Amsterdam Museum gezellig vol. Vrijwilligers van Monumentenzorg
hadden speciaal voor ons een route gemaakt waarin de mooiste verhalen
en bijzondere plekjes werden uitgelicht binnen het thema van de Open
Monumentendagen; Boeren burgers en buitenlui, een uitwisseling tussen
stad en land.
De tocht eindigde in de Beurspassage, waar de eigenaar BouwInvest,
afsloot met een speciaal verhaal over het ontstaan van de Amsterdamse
Het Paleiskwartier in de publicaties van de Kroonenberg Groep.

Een Paleiskwartier plattegrond is inmiddels ook in ontwikkeling, hierin

Oersoep, een ode aan de Amsterdamse grachten. Kortom, een geslaagde
tocht waarin verschillende partijen in het Paleiskwartier samen voor twee
mooie ochtenden hebben gezorgd!

worden de eerste parels in het Paleiskwartier uitgelicht op gebied van
horeca, cultuur, architectuur en shopping. Een professionele fotograaf
heeft hiervoor in twee sessies het Paleiskwartier vast gelegd. Zo maken we
een mooi archief van onze mooiste parels en juwelen. Eind van het jaar zal
de ‘Paleiskwartier Plattegrond’ beschikbaar zijn voor onze ondernemers,
eigenaren en uiteraard voor al onze bezoekers.
Het Paleiskwartier goed op de kaart zetten, kunnen we niet alleen. Daarom
vragen we u zoveel mogelijk het Paleiskwartier in uw communicatie mee te
nemen. Zodat we samen sterker staan en een eenheid vormen, waarin alle
mooie initiatieven in ons gebied herkenbaar zijn voor de Amsterdammer
en al onze andere bezoekers.
Doet u ook mee? Ons logo en gegevens zijn beschikbaar via
uw straatmanager.

Voor Dag en Dauw aan het ontbijt in het Amsterdam Museum.

◆ HET ROKIN ROLT DE RODE LOPER UIT!

September was absoluut de maand van het Rokin! Allereerst werd de
fontein van Mark Manders onthult. Niet veel later opende Hudsons Bay
haar deuren en 15 september werd dan eindelijk de laatste steen gelegd…
na jarenlang in het bouwstof Noord-Zuidlijn en de aanleg van de Rode Loper.
Het Rokin vierde dit met een nieuw imago en een heel weekend feest,
waaraan veel bedrijven op het Rokin een bijdrage leverden. Zo opende de
Koninklijke Industrieele Groote Club, na ook een prachtige restauratie, haar
deuren voor iedereen met een eenmalig pop-up museum. Had Scheltema
een historische foto-rebus uitgezet en was er een speciaal programma bij
onder andere Arti et Amicitiae en The Amsterdam Dungeon.
Ook het Paleiskwartier zorgde voor een bijdrage aan het feest en bracht Jan
Klaassen van de Dam naar het Muntplein. Waar kinderen ieder uur konden
genieten van een leuke voorstelling.
In de rij voor een kijkje in een hernieuwde IGC, midden in het Paleiskwartier!

◆ KOM EN BELEEF HET ZELF!

Heeft u ons al gezien op AT5? Sinds een aantal weken draait onze commercial
op AT5 en worden we getoond in de advertentiebanners van de website. De
commercial is gemaakt van een aantal shots in ons gebied waarin een deel
van onze prachtige parels in 20 seconden aan bod komen. De commercial
draait tot eind december en heeft als pakkende slogan: Het Paleiskwartier,
kom en beleef het zelf!
AT5 is natuurlijk een uitermate geschikt medium om onszelf zichtbaar
te maken onder de Amsterdammers. En dat niet alleen, we hadden onlangs
ook een prachtige quote in het Parool, waarin Marja Ruigrok, fractievoorzitter van de VVD, onze samenwerking als positief voorbeeld noemt in
het maken van verbindingen.
Ook stonden we in de spotlights op de persbanner voor de film Misfit, waarvoor opnames zijn gemaakt in de Kalverstraat. Acteurs in deze film hebben
duizenden volgers op social media, niet direct bereik bij de Amsterdammers,
De poppenspeler van de Dam vermaakt kinderen op het Muntplein.

maar wel bij heel veel jongeren!

◆ FEEST IN HET PALEISKWARTIER

De feestmaanden komen eraan en de straten in ons gebied worden inmiddels
stuk voor stuk voorzien van prachtige sfeerverlichting. Voor het eerst zal
ook de nieuwe sfeerverlichting van het Rokin branden en aansluiten op de
verlichting van de Damrak, waardoor de Rode Loper in ons gebied extra zal
schitteren!
Ook het Paleiskwartier zal een bijdrage leveren aan de feestdagen, om te
beginnen met Sinterklaas. De Sinterklaasintocht is ieder jaar weer een echt
Amsterdams feest en breed gedragen door bedrijven in ons gebied.
Ook dit jaar eindigt de intocht via het Rokin op de Dam, alleen zal Sinterklaas
nu niet alleen op de Dam eindigen, maar komt hij aan in het Paleiskwartier
op de Dam! Middels een aantal leuke acties stellen we tijdens de intocht VIP
plaatsen beschikbaar op de Dam. Daarnaast worden we opgenomen in de
communicatie rond de intocht.
De komende maanden zijn er nog veel meer mooie belevenissen in ons

MeisjeDjamila wordt geïnterviewd voor de

gebied. Volg ons op social media via paleiskwartieramsterdam en blijf op de

ﬁlm Misﬁt, zij heeft ruim 777.000 volgers

hoogte van alle mooie initiatieven!

op YouTube!
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