Mogelijkheden
partners en sponsoren
Partnership Vierdaagsefeesten
Samen werken aan mooie projecten vanuit gedeelde doelstellingen is wat ons drijft.
En dat maakt ons evenement interessant voor uw merk, bedrijf of organisatie. Het grote aantal
bezoekers (1.6 miljoen 2018) in combinatie met ons ruime mediabereik biedt unieke
exposuremogelijkheden voor uw merk, bedrijf of organisatie. Deze zichtbaarheid verbinden
wij het liefst aan een inhoudelijk partnership met gezamenlijke doelstellingen.
Hierin werken we graag op maat.
Wilt u een programmaonderdeel adopteren of volledig ondersteunen? Dat kan!
Of wilt u bijzondere en unieke ervaringen bieden voor uw klanten, medewerkers
of relaties? Ook dat is mogelijk. Wij nodigen u van harte uit om samen met ons
vernieuwende projecten, concepten en pilots te ontwikkelen en uit te voeren.

Volledig
partnership
€ 25.000,-

Voor € 25.000,- bent u volwaardig partner van Vierdaagsefeesten. Als vanzelfsprekend
bent u prominent zichtbaar tijdens Vierdaagsefeesten. Naar wens kan dit fysiek op het
evenement zelf door middel van een activatie of adoptatie van een concept, inzet van uitingen
op locatie en via onze online kanalen en/of bij een van onze mediapartners.
We gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden tot meerjarige samenwerking.

Merkactivatie, promotie & direct sales
Wilt u uw merk of bedrijf bij een groot en divers publiek onder de aandacht brengen en weten
wat het effect is van een actie tijdens Vierdaagsefeesten dan zijn onze mogelijkheden voor
een merkactivatie perfect geschikt voor u.
Vanaf € 750,- per dag heeft u de mogelijkheid om met een promoteam acties uit te voeren op
het grootste vrij toegankelijke evenement van Nederland.
Promotionele
acties vanaf
€ 750,-

Heeft u grotere plannen met uw merk of het merk dat u vertegenwoordigt dan kunnen
wij u ook een A-locatie aanbieden waar u een eigen stand, foodtruck of ander object
kunt plaatsen. Indien gewenst plaatsen wij een compleet verzorgde ‘Brandstore’
voor u neer. Dit is mogelijk vanaf € 1200,- per dag.

Meer informatie? Sales & marketing Vierdaagsefeesten | Mark Prinsen

m.prinsen@vierdaagsefeesten.nl | 024 32 33 163 | 06 143 115 37

Ambassador Vierdaagsefeesten

Partner
netwerk
€ 400,-

Wilt u graag kennis maken met Vierdaagsefeesten en haar netwerk van partners
en bedrijven? Daarvoor hebben wij de Ambassadorsclub.
De Vierdaagsefeesten Ambassadorsclub versterkt het draagvlak voor Vierdaagsefeesten en is
een netwerkorganisatie met ruim 150 ondernemers als leden.
Vierdaagsefeesten organiseert voor onze Ambassadors een aantal netwerkbijeenkomsten met
gerenommeerde sprekers en aansprekende onderwerpen.
Tijdens Vierdaagsefeesten is er uiteraard ook een bijeenkomst. Als lid hoeft u zich geen zorgen
te maken over een parkeerplek: u kunt gedurende de week gratis terecht in parkeergarage
Kelfkensbos. Voor € 400,- per jaar bent u Ambassador van Vierdaagsefeesten.
bedragen zijn exclusief btw

