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Sponsorpakketten 

 
 

Hieronder vindt u de sponsormogelijkheden voor Dedemsvaart Natuurlijk. Dit zijn de standaard 

pakketten. Heeft u zelf toch net iets anders in gedachten, laat het ons dan weten. Wij gaan graag 

met u in gesprek om passend maatwerk te leveren. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW. 

 
 

Hoofdsponsor  (3 jarig contract) 
 

Wij zoeken een partner die samen met ons het festival naar een hoger en constant niveau wil 

brengen. Met deze partner willen wij laten groeien tot een boven regionaal evenement. Voor het 

genoemde bedrag verbindt de hoofdsponsor zich voor 3 jaar aan Dedemsvaart Natuurlijk! 

 

Wat hebben wij u te bieden:               

1. Exclusief recht tot het voeren van de titel ‘Hoofdsponsor Dedemsvaart Natuurlijk!’ 

2. Logo, naamsvermelding op de Dedemsvaart Natuurlijk website als hoofdsponsor  

3. Doorlink naar de website van de hoofdsponsor 

4. Via socialmedia wordt uw bedrijf als hoofdsponsor gepresenteerd. 

5. Het hoofdpodium wordt vernoemd naar uw bedrijf 

6. Vermelding van uw bedrijfsnaam bij alle communicatie omtrent het hoofdpodium 

7. Naamsvermelding bij persberichten als hoofdsponsor 

8. De mogelijkheid om een productstand te plaatsen 

9. De mogelijkheid om een entree boog te plaatsen  

10. Exclusiviteit (geen sponsoring door bedrijven in dezelfde branche) 

11. Vermelding van uw logo of beeldmerk in een samengesteld advertentiescherm (LED 

Schermen) 

12. Exclusieve uitzendtijd op de LED schermen op nader te bepalen momenten tijdens 

het festival 

13. Logo vermelding op ons sponsordoek 

14. Logo vermelding op alle festival posters  

15. Logo vermelding op alle festival flyers 

16. Hele pagina advertentie of advertorial in de festival programmaboekjes (A6, oplage 

10.000)** 

17. Plaatsen 2 x vlag of banier op het festival terrein of mixtoren en/of hekwerk                      

(vlag of banier aanleveren) 

18. Uw logo en naam bij de aftiteling van de officiële aftermovie video 

19. Toegang tot de exclusief aangeklede VIP ruimte voor 4 personen incl. BBQ, hapjes en 

gratis consumpties  

 

Kosten: € 15.000,00 (= € 5000,00 per jaar) 

 

** voor meer info zie "Festivalprogrammaboekjes" 
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Podium sponsor A  |   Naamsvermelding aan Hang-out stage 
 

Wat hebben wij u te bieden: 

1. Logo en naamsvermelding op de festival website als Podium sponsor 

2. Doorlink naar uw eigen website 

3. Het Hang-out podium wordt vernoemd naar uw bedrijf  

4. Vermelding van uw bedrijfsnaam bij alle communicatie omtrent de Hang-out stage 

5. Aankleding Hang-out podium met merkexposure van de sponsor 

6. Logo vermelding alle festival posters  

7. Logo vermelding festival flyers 

8. Logo vermelding op ons sponsordoek 

9. Plaatsen van 2 vlaggen of baniers op het festival hekwerk  

10. Halve pagina advertentie in de festival programmaboekjes (A6, oplage 10.000)** 

11. Uw naam bij de aftiteling van de aftermovie video’s 

12. Toegang tot de VIP ruimte voor 2 personen incl. BBQ, hapjes en gratis consumpties   

 

Kosten: € 2.000,00 

 

** voor meer info zie "Festivalprogrammaboekjes" 

 

 

Podium sponsor B   |  Naamsvermelding aan Kidz stage 
 

Wat hebben wij u te bieden: 

1. De Kidz stage wordt vernoemd naar uw bedrijf 

2. Vermelding van uw bedrijfsnaam bij alle communicatie omtrent de Kidz stage. 

3. Logo en naamsvermelding op de festival website als Podium sponsor 

4. Doorlink naar uw eigen website 

5. Aankleding Kidz stage met merkexposure van uw bedrijf 

6. Logo vermelding alle festival posters  

7. Logo vermelding festival flyers 

8. Logo vermelding op ons sponsordoek 

9. Plaatsen van 2 vlaggen of baniers op het festival hekwerk  

10. Halve pagina advertentie in de festival programmaboekjes (A6, oplage 10.000)** 

11. uw naam bij de aftiteling van de aftermovie video’s 

12. Toegang tot de exclusief aangeklede VIP ruimte voor 2 personen incl. BBQ, hapjes en 

gratis consumpties 

  

Kosten: € 2.000,00 

 

** voor meer info zie "Festivalprogrammaboekjes" 
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Activiteiten/optreden sponsor     
 

Als activiteitensponsor koppelt u uw bedrijfsnaam aan één specifieke activiteit of artiest. 

 

Wat hebben wij u te bieden: 

1. Logo en naamsvermelding op de festival website als activiteiten sponsor 

2. Doorlink naar uw eigen website 

3. Aankleding van de betreffende activiteit met merkexposure van de sponsor 

4.   Incl. 1 x BBQ-pakket en 10 consumptiemunten  

 
Kosten:   € 300,00  
 

 

Dedemsvaart Natuurlijk arrangement           
 

Boek een arrangement en beleef Dedemsvaart Natuurlijk op een unieke manier! 

De speciale en leuk ingerichte VIP area biedt comfort, én toch blijf je midden in de sfeer van het 

festival.  

 

Wat hebben wij u te bieden: 

1. Wij ontvangen je in de exclusieve VIP ruimte 

2.   Maximaal zicht op het hoofdpodium en het festivalterrein 

3. Ontmoet interessante personen uit het Dedemsvaart en praat bij met andere vrienden van 

Dedemsvaart Natuurlijk! 

4.   Eigen toiletvoorzieningen  

5.   Overdekt (regenbestendig) 

6.   Incl. 1 x BBQ pakket  en 10 consumptiemunten  

 
Kosten: € 150,00 p/p 

 

 
Materialen -/ diensten sponsor     
 

U biedt kosteloos materialen of diensten aan. In overleg wordt de relatieve waarde van deze 

sponsoring bepaald. 

 

Wat hebben wij u te bieden: 

1. Een sponsorpakket conform de waarde bepaling.  

Let op: Indien de waarde van het gesponsorde tussen het bedrag van de  

            sponsorpakketten ligt, krijgt u de laagste sponsorpakket. 
 
 

 

Reclame op bouwhekken   
 

Ter afscheiding van het terrein komen bouwhekken te staan, waarop spandoeken geplaatst  

worden. De afmeting van dit spandoek is 338 cm bij 174 cm. Wij zullen zorg dragen voor het  

maken van uw spandoek na ontvangst van uw druk klaar aangeleverde ontwerp. 

 

Kosten: € 275,00, inclusief bedrukken bouwhekspandoek 

 

* toeslag voor bouwhek bij het hoofdpodium € 100,00 

* toeslag voor bouwhek bij de Hang-out stage € 75,00 

* toeslag voor bouwhek bij de Kidz stage € 75,00 
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Reclame op dranghekken   
 

Er wordt gebruik gemaakt van dranghekken op en rond het festivalterrein. Hiervoor kunt u  

een spandoek laten maken met uw sponsoruiting. De afmeting van dit spandoek is 215 cm bij  

73 cm. Wij zullen zorg dragen voor het maken van uw spandoek na ontvangst van uw druk  

klaar aangeleverde ontwerp. 

 

Kosten: € 125,00, inclusief bedrukken dranghekspandoek 

 

Adverteer op de videoschermen 
 

Wij hebben wij u te bieden: 

1. Vermelding van uw logo of beeldmerk in een samengesteld advertentiescherm dat 

voorafgaand aan en na elk optreden op het hoofdpodium vertoond zal worden. 

 

Kosten:  5 sec. airplay   € 150,- 

           15 sec. airplay   € 350,- 

  

Tarieven voor langere commercials (16 tot max. 40 sec.) op aanvraag, ± € 25,- per extra 

seconde. Uitzending volgens vaste cyclus gedurende de gehele dag. Tijdens optredens worden er 

geen commercials getoond. 

 

**Festivalprogrammaboekje (Beperkt aantal advertenties mogelijk) 
 

Hierin staat alle informatie over het festival, zoals de workshops, optredende artiesten, tijden, en 

het plattegrond. Het boekje wordt in broekzakformaat gedrukt in full colour (A6). De realisatie 

van het programmaboekje wordt verzorgt door D&Pmedia uit Dedemsvaart. Om uw activiteiten 

bij de bezoekers onder de aandacht te brengen kunt u meedoen in de vorm van een advertentie 

of advertorial.  

 

Het programmaboekje wordt een maand voor het evenement verspreidt aan: Het Toerist 

Informatie Punt, alle campings in Hardenberg, horeca, winkels in Dedemsvaart. Op de festival 

dag wordt het programmaboekje verspreidt aan de bezoekers van Dedemsvaart Natuurlijk! 

Daarnaast wordt er een digitaal exemplaar van het programmaboekje gemaakt. Deze wordt op 

www.dedemsvaartnatuurlijk.nl en onze socialmediapagina's geplaatst. 

 

Oplage: 10.000 stuks 

 

Kosten: 

Hele pagina        € 300,00 

Halve pagina      € 200,00 

Kwart pagina      € 125,00 

Achtste pagina    €   80,00 

 

Toeslagen: 

pagina 2 € 150,00 

Achterpagina binnenkant  € 150,00 

Achterpagina buitenkant € 150,00 

 

Aanleveren advertentiemateriaal: 

Advertentie afmeting 

Hele pagina        105 x 148 mm 

Halve pagina      105 x 74 mm 

Kwart pagina      105 x 37 mm 

Achtste pagina    105 x 18,5 mm 

 

Zelf PDF/PNG/AI bestanden aanleveren 
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Pakket 1. Vriend van Dedemsvaart Natuurlijk!           
 

Wat hebben wij u te bieden: 

1. We vermelden je naam en je bedrijfsnaam op onze speciale dankpagina van de 

Dedemsvaart Natuurlijk website. 

2. We zetten een link naar jouw website en je logo erbij! 

3. We plaatsen je logo bovenaan de andere dankvermeldingen op de dankpagina. 

4. Je krijgt 6 consumptiemunten en twee BBQ pakketten t.w.v. € 27,50. 

 
Kosten: € 100,00     

 

Pakket 2. Vriend van Dedemsvaart Natuurlijk!              
 

Wat hebben wij u te bieden: 

1. We vermelden je naam en je bedrijfsnaam op onze speciale dankpagina van de 

Dedemsvaart Natuurlijk website. 

2. We zetten een link naar jouw website erbij! 

3. Je krijgt 4 consumptiemunten t.w.v. € 10,00 

 

Kosten: € 50,00     
 

Pakket 3. Vriend van Dedemsvaart Natuurlijk!            
 

Wat hebben wij u te bieden: 
1. Je ontvangt een ‘speciale dankvermelding’ op de Dedemsvaart Natuurlijk website. 

2. Je ontvangt 2 consumptiemunten t.w.v. € 5,00 

 

Kosten: € 20,00 

     

Pakket 4. Vriend van Dedemsvaart Natuurlijk!           
 

Wat hebben wij u te bieden: 

1. Je krijgt een vermelding als “vriend” op de vriendenpagina van de Dedemsvaart Natuurlijk 

website. 

 

Kosten: € 10,00 

     

Pakket 5. Vriend van Dedemsvaart Natuurlijk!            
 

Wat hebben wij u te bieden: 
1. Je helpt een geweldig initiatief te groeien. Bedankt! 

 

Kosten: € 5,00 

 

 

Hebben wij uw interesse gewekt of wilt u nadere informatie?  

Neemt u dan gerust contact op met Arsanio Wiet (06–51173888), e-mailen mag uiteraard ook, 

ons e-mail adres is info@stichtinghollandstalent.nl 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Stichting Hollands Talent 

Arsanio Wiet  

Voorzitter 

 
 

 


