Sponsoring 30 jaar Feest in ‘t Park,
iets voor jou?
29 juni 2019

1.

Wat is Feest in ’t Park?

Op zaterdag 29 juni 2019 vindt de 30ste editie van Feest in ’t Park plaats. Dan wordt het
Minnewaterpark vanaf 12u het decor voor zuiderse muziek, dans, workshops, wereldse
kinderanimatie en expo’s. Op de zuiderse markt ontdek je naast wereldkeuken en fairtradebar
ook tientallen Noord-Zuidorganisaties die zich inzetten voor projecten rond gezondheidzorg,
onderwijs, landbouw en mensenrechten in het Zuiden.
De wereld laten zien in al zijn facetten is dé troef van Feest in ’t Park. En mensen
samenbrengen uiteraard! Door het gevarieerde aanbod bereikt het festival gemiddeld 10.000
bezoekers: jong of oud, er is voor elk wat wils.
Even de gezellige sfeer opsnuiven? Check de video op

www.facebook.com/FeestIntParkBrugge
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2.

De organisatie

Feest in ’t Park is een organisatie van Stad Brugge i.s.m. de Brugse Noord-Zuidraad. Het
festival kan enkel gerealiseerd worden dankzij de inzet van vele honderden vrijwilligers.
Zowel de voorbereiding, opbouw als afbraak van het festival wordt grotendeels gedragen door
vrijwilligers.
Aangezien het een gratis festival is, heeft Feest in ‘t Park inkomsten van de bar, standgeld
van de standhouders en sponsoring van bedrijven, organisaties en winkels als jullie
broodnodig.
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3.

Wat kunnen we betekenen voor elkaar?
Duurzaamheid, solidariteit en maatschappelijke betrokkenheid, daar gaat het bij Feest in ’t
Park om. Ligt maatschappelijk verantwoord ondernemen je nauw aan het hart? Dan
kunnen we zeker iets voor elkaar betekenen!
We gaan met Feest in ’t Park steeds voor een win-win sponsorship!
Wij garanderen je een duidelijke zichtbaarheid van jouw (bedrijfs)logo voorafgaand aan
en op het festival via de sponsorformules op de volgende pagina’s.
Wij hopen er samen met jou opnieuw een onvergetelijke dag van te maken!

4.

Contact
Heb je interesse om Feest in ‘t Park te sponsoren? Gelieve de sponsorovereenkomst
ingevuld naar ons terug te sturen a.u.b.
Indien je nog vragen hebt over de sponsormogelijkheden of zelf een voorstel hebt tot
samenwerking, aarzel niet om contact met ons op te nemen:

Noord-Zuiddienst - Feest in ’t Park
CP: Nele Brewaeys

E: noordzuiddienst@brugge.be

Hoogstraat 9

W: www.feestintpark.be

8000 Brugge

F: www.facebook.com/feestintparkbrugge

T: 050 44 82 44
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5.

Sponsorformules

Overweeg je Feest in ’t Park te sponsoren d.m.v. een logo of advertentie? Wij bieden je hieronder
3 mogelijke sponsorformules aan.

FIP-FRIEND Mini

€ 80 excl 21% BTW

logovermelding
Programmaboekje A5 1/8 pg binnenkant verspreid tijdens het festival
Website
Persmap

FIP-FRIEND Maxi

Programmaboekje A5 1/4 pg binnenkant verspreid tijdens het festival

Nieuwsbrief Noord-Zuiddienst
Website en facebook
Persmap

FIP-FAN / HOOFDSPONSORS
logovermelding

frequentie

2000

1

1

aantal hits

10

1

€ 150 excl 21% BTW

logovermelding

Advertentie cultuurblad Exit juni

aantal ex

aantal ex

frequentie

2000

1

10.000

1

1000

1

1

aantal hits

10

1

€ 500 excl 21 % BTW
aantal ex

frequentie

5

14 dagen

3500

14 dagen

660

14 dagen

2500

14 dagen

2000

1

Cultuurblad Exit juni

10.000

1

Mo*-magazine

19.000

1

2

1

1000

1

1

aantal hits

2500

1

10

1

Advertentiezuilen langs de Brugse Ring
Flyers A5 via horeca in en rond Brugge en netwerk van FIP
Affiches
A1 op plakzuilen in Brugge
A3 in horecazaken in en rond Brugge en netwerk van FIP
Programmaboekje A5 1/8 rugkant verspreid tijdens het festival
Advertenties

Zichtbaarheid in het park zelf op de infopunten
Nieuwsbrief Noord-Zuiddienst
Website en facebook
Digitale mailing
Persmap
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Sponsorovereenkomst
Feest in ’t Park 29 juni 2019

Hierbij verklaart ondergetekende Feest in ’t Park mee te ondersteunen.
Dit betekent concreet dat Stad Brugge een factuur opmaakt voor het bedrag van

€…………………………………………..(inclusief BTW)

Hierdoor ben ik een

FIP-FRIEND MINI

€

80 excl. BTW -

€

96,80 incl. BTW

FIP-FRIEND MAXI

€ 150 excl. BTW -

€ 181,50 incl. BTW

FIP-FAN

€ 500 excl. BTW -

€ 605,00 incl. BTW

NAAM BEDRIJF

NAAM CONTACTPERSOON

ADRES

POSTCODE - GEMEENTE

TEL

EMAIL

BTW NR
HANDTEKENING (+ vermelding gelezen en
goedgekeurd)

DATUM
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