
Geachte dames en/of heren,

Graag maak ik u attent op de mogelijkheid om dit jaar ook weer sponsor te 
worden van het SpijkenisseFestival. 
Het SpijkenisseFestival wordt in het weekeinde van 31 augustus  tot en met 
2 september  gehouden op de Markt, tussen de historische Dorpskerk en 
bibliotheek de Boekenberg Spijkenisse. Achter de schermen wordt inmiddels 
gewerkt aan een programma dat staat als een huis.

Afgelopen jaar heeft het SpijkenisseFestival ruim 22.000 bezoekers getrokken. 
Een unieke kans om uw bedrijf of instelling onder de aandacht te brengen. 

De sponsorwerving ligt in handen van het bedrijf Uitstekend geregeld! Zij zullen 
u binnenkort benaderen met een sponsorverzoek. 

Ik hoop u tijdens het SpijkenisseFestival te mogen begroeten  als een van de vele 
sponsoren van het Festival.

Met vriendelijke groet,
 

M. Salet

VIP toegangsbandje
Uw VIP bandje geeft u gegarandeerd toegang tot het terrein, u staat niet in de rij 
om binnen te komen en u heeft toegang tot de VIP area vlakbij het podium

Relatiekaart sponsorbijeenkomst
Voorafgaand aan de opening bent u samen met alle andere sponsors en 
raadsleden van harte welkom voor een drankje en een heerlijk buffet.

Sponsorwerving  
SpijkenisseFestival 26e editie
Josien de la Croix : 06 13 55 07 22
vrienden@spijkenissefestival.nl. 

Ontwerp



Podiumbanner
Festivaldoek

Dranghekdoek

Bouwhekdoek

Op vrijdag 31 augustus, zaterdag 1 en zondag 2 september staat de Markt in 
Spijkenisse weer in het teken van het SpijkenisseFestival!

De mooie locatie met een goede line-up staat garant voor 3 dagen muziek, cultuur 
en gezelligheid. 

Vorig jaar trok het gratis Festival 22.000 bezoekers, met de 26e editie gaan we dit 
aantal vast en zeker evenaren!

Het SpijkenisseFestival is een initiatief van de gemeente Nissewaard, Theater de 
Stoep en hoofdsponsor ExxonMobil. Door de hulp van lokale sponsors is het ook dit 
jaar weer gelukt een afwisselend programma neer te zetten dat voor iedereen gratis 
toegankelijk is. 

Wilt u ook een steentje bijdragen? Dan zorgen wij ervoor dat u zichtbaar bent voor 
de 22.000 bezoekers van het Festival. Dat niet alleen; u bereikt ook de lezers van de 
huis-aan-huis bladen en lift mee op de uitingen rondom het Festival. Uw mate van 
zichtbaarheid is natuurlijk afhankelijk van de keuze van het sponsorpakket.
Ook dit jaar hebben wij weer verschillende pakketten samengesteld, maar speciale 
wensen zijn altijd bespreekbaar! 

Wilt u als bedrijf uw betrokkenheid bij Nissewaard tonen? 
Doe dan mee! U bent al Vriend van het SpijkenisseFestival voor slechts 250 euro!

Meer weten over de sponsormogelijkheden? 
Neem dan contact op met Josien de la Croix, 
Sponsorwerving SpijkenisseFestival 26e editie
06 13 55 07 22
Mailen kan natuurlijk ook: vrienden@spijkenissefestival.nl. 

Wij hopen u dit jaar tijdens het SpijkenisseFestival als sponsor te begroeten!

• Meet & Greet voor 2 personen*
• 20x VIP toegangsbandje alle dagen
• 6x relatiekaart sponsorbijeenkomst
• 20x consumptiemuntje
• Artikel in de Festivalbijlage Groot Nissewaard
• Logo in de Festivalbijlage
• Logo op banner langs podium (L)*
• Logo op 2 infozuilen Centrum + Hartelkruis
• Logo op 2 Festivalbanners in Spijkenisse (L)
• Logo op 3 Prisschermen invalswegen
• Logo op driehoeksborden
• Eigen dranghekdoek met logo
• Logo sponsor doek (L) (bouwhek)
• Logo op Festivalflyer (L)
• Logo en bedrijfslink op website
• Materiaal op terrein***
• 3x eigen vlag

• 8x VIP toegangsbandje alle dagen
• 4x relatiekaart sponsorbijeenkomst
• 10x consumptiemuntje
• Logo in de Festivalbijlage
• Logo op 2 Festivalbanners in Spijkenisse (S)
• Uitbreiding met dranghekdoek mogelijk** 
• Logo sponsor doek (S) (bouwhek)
• Logo op Festivalflyer (S)  
• Logo en bedrijfslink op website
• 1x eigen vlag

• 10x VIP toegangsbandje alle dagen
• 4x relatiekaart sponsorbijeenkomst
• 15x consumptiemuntje
• Logo in de Festivalbijlage
• Logo op banner langs podium (M)*
• Logo op 2 infozuilen Centrum + Hartelkruis
• Logo op 2 Festivalbanners in Spijkenisse (M)
• Logo op 3 Prisschermen invalswegen
• Eigen dranghekdoek met logo**
• Logo sponsor doek (M) (bouwhek)
• Logo op Festivalflyer (M)
• Logo en bedrijfslink op website
• Materiaal op terrein***
• 2x eigen vlag

• 2x VIP toegangsbandje alle dagen
• 2x relatiekaart sponsorbijeenkomst
• 4x consumptiemuntje
• Logo in de Festivalbijlage
• Logo op 2 Festivalbanners in Spijkenisse (XS)
• 1x Logo knuffelmuur (bouwhek-gezamenlijk)
• Logo en bedrijfslink op website
• 1x eigen vlag

• 2x relatiekaart sponsorbijeenkomst
• 2x consumptiemuntje
• Logo in de Festivalbijlage
• 1x Logo knuffelmuur (bouwhek- gezamenlijk)
• Logo en bedrijfslink op website

 *  Mits akkoord artiesten
 ** Meerprijs € 100,-
 ***  Indien mogelijk en in overleg

Goud
vanaf € 5.000,-

Zilver
vanaf € 2.500,-

Brons
vanaf € 1.500,-

Vriend  
van het SF

€ 250,-

Dikke vriend  

van het SF
 € 750,-


