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60 Tong Tong Fair
e

facts & figures: de Tong Tong Fair en haar bezoekers

200 exposanten,
zowel food als nonfood, uit binnen- en
buitenland

Maak kennis met de Tong Tong Fair
Breng uw diensten en producten in contact met de ca. 90.000 bezoekers van de
Tong Tong Fair, geroemd om haar relaxte, Indische sfeer en productmix, uniek in
Nederland én Europa.
Haar feel good-sfeer, internationale podiumprogramma en beroemde culinaire
aanbod, zijn de grote publiekstrekkers van de Tong Tong Fair, de ‘stayer’ van de
Nederlandse evenementen, aantrekkelijk voor bezoekers én deelnemers. Het
evenement wordt bezocht door mensen van alle leeftijden en sociale klassen. De
Tong Tong Fair biedt 3 kilometer slentershop-plezier (fair), tientallen toko’s en
eethuizen (food) en ca 200 voorstellingen (festival).
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Bekroond

11 dagen

Nieuw in 2018

De Tong Tong Fair
ontving de Grand Prix
van de Nederlandse
evenementen

De 60 editie duurt
11 dagen en is dagelijks
geopend van 12.00 tot
22.00 uur

Nieuw: Studio Tong
Tong en De Rotonde.
Vernieuwd: Grand Pasar
en Eetwijk

e

uitstekende
mogelijkheden
voor sponsoring en
advertising, ook op
de event-locatie

digitale nieuwsbrief:
13.115 abonnees;
Facebook:
13.883 volgers.
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Segmenten
Segmenten zijn food & drinks, toerisme, ontspanning
& wellness, fashion & beauty, kunstnijverheid & antiek
uit Azië, voorlichting & advies, goede doelen & fondsenwerving.
3 grote trekkers
1. De relaxte, Indische sfeer
2. Het bijzondere culinaire aanbod
3. Het internationale culturele programma
In 2018 viert de Tong Tong Fair haar 60e editie,
een diamanten jubileum.
over onze bezoekers
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
verrassing.
Bezoekersprofiel in %
Vrouw/man: 60%/40%
Bestedingen: € 64 (excl. entree)
Verblijfsduur: 6,06 uur
Waarderingscijfer: 7,8
 73% van de bezoekers is afkomstig van
buiten regio Haaglanden.

doet u ook mee?
Beursmanager Linda Sellier vertelt u graag meer over
alle mogelijkheden van deelname aan de 60e Tong
Tong Fair, een bijzonder jubileum.
Telefoon: 070 338 27 78
E-mail: standverhuur@tongtong.nl.

Bezoekers geven
het rapportcijfer 7,8

Een bezoek aan Azië, maar zonder de jetlag
In 1959 was er een groepje Indische Nederlanders dat de Indische cultuur zo
mooi, inspirerend en belangrijk vond, dat het een evenement ging organiseren
om dat te laten zien. Bijna 60 jaar later is dat doel nog steeds onveranderd:
op de Tong Tong Fair ontmoeten Oost en West elkaar in een sfeer van vrijheid,
vriendschap en inspiratie.
Wat begon als driedaagse fancy fair is uitgegroeid tot de grootste East-meetsWest-happening ter wereld. Door de grote aantallen standhouders en artiesten
die speciaal uit Zuidoost-Azië overkomen, wordt een bezoek aan de Tong Tong
Fair wel omschreven als ‘een bezoek aan Azië, maar zonder de jetlag’.

