Deurne, 17, 18 & 19 juli 2020

WAlhalla

zomerFeesten

Walhalla Zomerfeesten
Walhalla Zomerfeesten is het gezelligste festival
van Noord-Brabant. Drie dagen lang genieten van de
leukste bands en dj’s op een unieke locatie.
De Zomerfeesten in het kort:
46ste editie
2500 tot 5000 bezoekers
Door jongeren, voor iedereen
Breed aanbod van muziekgenres
Regionale uitstraling in en rondom Deurne
Eén van de oudste festivals van Nederland
Jaarlijks mogelijk gemaakt door 100 vrijwilligers

de foto’s in dit sponsorboekje zijn gemaakt door Josanne van der Heijden

Georganiseerd door jongeren

De organisatie van Walhalla Zomerfeesten is in handen van
de Stichting Zomerfeesten van jongerensociëteit Walhalla.
De sociëteit is al sinds 1966 gehuisvest in de kasteelruïne van
Deurne.
In totaal zijn er jaarlijks ruim 100 enthousiaste jongeren in
touw om de Walhalla Zomerfeesten weer tot een succes te
maken. Deze jongeren zijn vooral in de weken voor én na het
festival druk bezig met de voorbereidingen en het opbouwen
van het terrein. Zij vormen daarnaast ook het enthousiaste personeel tijdens de Zomerfeesten en genieten samen met u van
dit unieke festival.

Wilt u met uw bedrijf of organisatie op het
terrein reclame maken voor de bezoekers,
de Walhalla Zomerfeesten steunen en gunt u
uzelf en anderen drie onvergetelijke dagen?

Kies dan het sponsorpakket dat voor u het
meest geschikt is en laat het ons weten
als u met uw bedrijf of organisatie ons een
steuntje in de rug wilt bieden.

Contactpersonen voor meer informatie:
Nynke Geus 06 4126 5623
Elske van Rijssel 06 1816 8298

Gesteund door sponsoren

Losse sponsoropties
1. € 50,2. € 75,3. € 100,4. € 150,5. € 200,6. € 200,7. € 225,8. € 350,9. € 375,10. € 500,11. € 600,-

dagkaart
naar keuze

Vermelding op website

Vrije sponsoring

+
Naam op ﬂyer
+
Logo op tickets festival
+
Logo op poster
+
Logo op sponsordoek (verspreid over terrein) +
Logo timetable (op festivalterrein en Facebook) +
Logo op mouw T-shirt vrijwilligers **
+
Vermelding aftermovie (3000 weergaven)
+
Logo op entreebandjes (3000 bandjes) **
+
Logo op podiumspandoek
+
Naam op de website

* prijzen zijn exclusief BTW,

** beperkte beschikbaarheid,

Sponsorpakketten***
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Walhalla Zomerfeesten valt of staat met hulp van sponsoren. Steun in financiële,
materiele of andere vorm is daarom zeer welkom en wordt enorm gewaardeerd!
Wij bieden u verschillende opties waarmee u de Zomerfeesten financieel kunt
steunen. U kunt kiezen voor (één van) de losse opties of kiezen voor één van de
sponsorpakketten (van €125 tot €2500*) zoals hieronder weergegeven.

1

Vermelding advertentie (Weekblad voor Deurne)

1

Dagkaart naar keuze

2

Vermelding op ﬂyer (N= met naam, L= met logo)

2

Losse sponsoroptie 4 (logo tickets festival)

2

Logo op rug T-shirt vrijwilligers

2

Losse sponsoroptie 5 (logo op poster)

3

Losse sponsoroptie 6 (logo op sponsordoek)

3

Losse sponsoroptie 9 (vermelding aftermovie)

3

Weekendkaarten

4

Eigen spandoek op festivalterrein
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Losse sponsoroptie 11 (logo op podiumspandoek)

*** sponsorpakketten kunnen tevens naar eigen invulling gecombineerd worden met losse sponsoropties

Voorgaande edities van Walhalla Zomerfeesten bevatten
optredens van onder andere de volgende bands:

Green Lizard ft. Rudeboy - Akwasi
Paul Elstak - Puinhoop Kollektiv
Mark Foggo - Weekend Warriors
Navarone - Brainpower - VITESSE
BAND ZONDER BANAAN - THE SCENE
GRUPPO SPORTIVO - OSDORP POSSE
PATER MOESKROEN - FRANK BOEIJEN
THE NITS - DE DIJK - MEMPHIS MANIACS
VAN DIKHOUT - BLUES - ROWWEN HEZE
PETER PAN SPEEDROCK - DOE MAAR
Kijk voor meer informatie op www.zomerfeesten-deurne.nl

