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LOCATIE

TENTEN
COMPLEX OP
HET MALIEVELD
IN DEN HAAG

OPENINGSTIJDEN

MAZA   
12.00–22.00u

ZO  
12.0021.00u

TYPE BEURS

De Tong Tong Fair is een 
internationale beurs + food 
event + cultureel festival. Zo’n 
2,5 km shopplezier, tientallen 
toko’s en eethuizen zijn 
ondergebracht in:

  De Grand Pasar: exposanten 
uit Nederland en Aziatische 
landen. De buitenlandse 
exposanten komen exclusief 
voor de Tong Tong Fair naar 
Nederland.

   Het Indonesië-Paviljoen: 
standhouders speciaal 
overgekomen uit Indonesië.

  De Eetwijk:  restaurants en 
waroengs met Indisch en 
Indonesisch aanbod. Wij 
nodigen m.n. ook 

restaurants met fusion en 
Pacific keukens uit, evenals 
streetfood uit Zuidoost-Azië.

Het cultureel festival met onder 
meer muziek, dans, theater, 
spoken word en expo’s speelt 
zich af op diverse locaties in het 
tentencomplex:

   Het Tong-Tong-Podium   
(300 stoelen met ruime 
sta-gelegenheid rondom)

  De Rotonde (podium met 
dansvloer)

 Het Kooktheater (60 stoelen)
   Studio Tong Tong  (140 stoelen)
 Entree (expo’s)



BEURSSEGMENTEN

food & drinks  toerisme   

wellness & ontspanning  fashion & beauty 

 kunstnijverheid & antiek uit Azië   

cultuur  voorlichting & advies   

goede doelen & fondsenwerving

BESTEDINGEN 
BEZOEKERS 
GEMIDDELD

€ 60 p.p. 

Unique Selling Points

  De relaxte, Indische feelgood-sfeer

 Het bijzondere culinaire aanbod

  Het internationale culturele programma

AANTAL EXPOSANTEN

CA. 150



SPONSORING EN ADVERTISING
Zowel voor als tijdens het evenement zijn er 
uitstekende mogelijkheden om uw bedrijf, 
merk(en), product(en) of dienst(en) onder de 
aandacht te brengen. Vraag naar de 
mogelijkheden. Wij denken graag met u mee.

Tong Tong Fair digitaAl 
Website  > 140.000 bezoekers,  

> 770.000 page views
Facebook > 17.500 volgers
Instagram > 3,000 volgers
E-zine > 17,000 abonnees

BEZOEKERS
Jaarlijks bezoeken ruim 80.000 personen de 
Tong Tong Fair. Uit een onderzoek van de 
Gemeente Den Haag blijkt dat de meeste 
bezoekers van de Tong Tong Fair een 
avontuurlijke instelling hebben: ze houden 
ervan om iets nieuws te ontdekken. Ze zijn 
ondernemend, op zoek naar een inspirerende 
ervaring en houden van verrassingen. In 
2018/2019 is 70% op vakantie geweest 
(waarvan 21% naar Azië en 17% naar 
Indonesië) en bezocht een groot deel een 
museum (76%), een festival (41%) of een 
theatervoorstelling (53%). Veel bezoekers 
bezoeken de Tong Tong Fair in gezins- of 
familieverband en/of met vrienden.

BEZOEKERS IN PERCENTAGES
Uit de publieksenquête in 2019:
63% vrouw
37%  man
77%   is afkomstig van buiten regio 

Haaglanden
83%   komt speciaal voor de TTF naar Den 

Haag
87%  is al eerder op de TTF geweest
13%  bezocht de TTF voor het eerst
28%  bezoekt de TTF meerdere dagen
68%   is zeker van plan om in 2020 weer te 

komen
31%  komt misschien in 2020 weer

VERJONGING
Opvallend in de afgelopen twee jaar is de 
zichtbaarheid van de jongere generaties. 
Derde en vierde generaties Indische 
Nederlanders weten hun weg naar de Tong 
Tong Fair in groten getale te vinden, met 
name in de weekenden. Ook oudere 
generaties doet het enorm goed om te zien 
hoe enthousiast de jongeren het Indische 
omhelzen en verder ontwikkelen. De 
organisatie van de Tong Tong Fair speelt in op 
deze trend, zonder daarbij voorbij te gaan 
aan de behoefte en verwachtingen van de 
oudere generatie.

VERBLIJFSDUUR 
BEZOEKERS:

GEMIDDELD
6 UUR
 



      twitter.com/tongtongfair |        facebook.com/tongtongfair |        instagram.com/tongtongfair | www.tongtongfair.nl

meer informatie

https://tongtongfair.nl/standhouders
Nog vragen? Mail naar
standverhuur@tongtong.nl
of bel 070 – 354 09 44

Pasar Malam Besar BV
Postbus 96831
2509 JE Den Haag


