
 

 

 

 

Persbericht  

Binnenstad Den Haag, woensdag 1 juni 2022 

Drie weekenden; Summer Sale Weekends 2022 in de binnenstad van Den Haag 

Yes! Maak je klaar voor de drie shopping zomerweekenden in de binnenstad van Den Haag in juni en juli! 
Wie deze Summer Sale Weekends bezoekt kan hoog oplopende kortingen en diverse acties bij verschillende 
winkels en restaurants verwachten. Daarnaast zorgen spetterende muzikale optredens, te gekke aankleding 
en entertainment voor drie onvergetelijke weekenden. De Summer Sale Weekends vinden plaats op 
zaterdag 18 juni – zondag 19 juni, zaterdag 25 juni – zondag 26 juni en zaterdag 2 juli – zondag 3 juli in de 
binnenstad van internationale winkelstad Den Haag. 
 
Eenmalige andere invulling van de reguliere ShoppingNight 
Pre-corona werd jaarlijks de ShoppingNight, het grootste shopping evenement van Nederland, georganiseerd. 
Vanwege de onzekerheden die Corona met name aan het begin van het jaar met zich mee bracht en de grote 
tekorten aan personeel in de retail heeft de organisatie dit jaar besloten om dit grote event eenmalig om te 
toveren in niet één avond maar drie weekenden sfeervol shoppen in de binnenstad. In 2023 komt de 
ShoppingNight groots terug op vrijdag 30 juni! 
 
Dans je nieuwe schoenen in op straat 
De Summer Sale Weekends zullen geen doorsnee weekenden zijn, maar een combinatie van winkelen met 
muzikale verassingsoptredens, acts en straattheater in de gezellige en gastvrije binnenstad van Den Haag. 
Geniet met volle teugen van het kleinste radiostation van de Benelux; Radio Barkas! Vanuit deze bijzondere 
bolide worden originele singletjes en LP’s uit de jaren vijftig en zestig gedraaid. Van rock&roll tot ska, surf, soul 
en mambo, van rhythm&blues tot funk, exotische jazz, calypso en cumbia. Dans je nieuwe schoenen in op 
straat! Bezoekers kunnen verrast worden door spontane operaoptredens van operazangers van de Nationale 
opera of zingende dames in unieke ‘shopping bag dresses’ tegen het lijf lopen. Noteer een (of meerdere) van 
deze data dus alvast in je agenda, want dit wil je zeker niet missen! Benieuwd naar alle aanbiedingen, extra’s 
en het volledige programma? Houd dan de website in de gaten: www.summersaleweekends.nl.  

En voor de fanatieke shoppers: de ShoppingNight zal volgend jaar terugkeren op vrijdag 30 juni 2023! 

Einde persbericht 

Noot voor de redactie/ niet voor publicatie 

Voor meer informatie, overig beeldmateriaal en interviewvragen: 

Daphne Wray, chef de Bureau Marketing Haagse Binnenstad 
d.wray@binnenstaddenhaag.com 
06 123 18187 

Praktische informatie Summer Sale Weekends 2022: 

Data: zaterdag 18 juni – zondag 19 juni, zaterdag 25 juni – zondag 26 juni en zaterdag 2 juli – zondag 3 juli 
Tijd: Tijdens de reguliere openingstijden van retail en horeca 
Entree: gratis 
Locatie: binnenstad Den Haag 

http://www.summersaleweekends.nl/
mailto:d.wray@binnenstaddenhaag.com


 
Beeldmateriaal: 

Download hier beeldmateriaal, low en hi res: https://bit.ly/3wW1pNE  

Online kanalen 

Website: www.summersaleweekends.nl 
Instagram: @denhaagbinnenstad en @shoppingnightdh 
Facebook: denhaagbinnenstad en shoppingnightdh 

Over Marketing Haagse Binnenstad 

Marketing Haagse Binnenstad is een publiek private organisatie die zich inzet voor de promotie en 
verlevendiging van de Haagse binnenstad door middel van het (mede)organiseren van aansprekende 
activiteiten en events en het actief promoten van de talloze USP’s die de binnenstad biedt. Daarnaast is 
Marketing Haagse Binnenstad de verbindende schakel tussen stakeholders in de binnenstad en de talloze 
activiteiten. In 2006 organiseerde Marketing Haagse Binnenstad de eerste ShoppingNight van Nederland, door 
de onzekerheid van covid-19 en de grote personeelstekorten in de retail heeft de organisatie er, enkel voor dit 
jaar, voor gekozen om de ShoppingNight op te splitsen over drie weekenden en de reguliere openingstijden van 
de winkels aan te houden. 
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