SPONSOR
GIDS

VRIJDAG

02 SEPT 2022
ZATERDAG

03 SEPT 2022

Rijssen mag weer uitkijken naar After
Summer Festival. Na 2 jaar van
afwezigheid door Corona mogen we
ein-de-lijk onze 20e editie gaan vieren.
Dit jaar op vrijdag 2 en zaterdag 3
september.

We mogen weer!

EINDE CORONA, TIJD VOOR
EEN FEESTJE.

STICHTING SUMMER
EVENTS RIJSSEN
Stichting Summer Events Rijssen wil ieder jaar weer een
topevenement organiseren voor mensen uit Rijssen en daarbuiten.
We beperken ons niet tot enkel het organiseren van een muziekfeest
maar willen ook actief verbindend zijn in het samenbrengen van
inwoners, ondernemers, jongeren en ouderen.
We zijn een stichting en hebben geen winstoogmerk.
Daarom kunnen we iedere vorm van sponsoring goed gebruiken om
ons evenement te kunnen bekostigen.

We hebben onze sponsorovereenkomsten
onderverdeeld in vier contracttypen:

Gouden
sponsorcontract

Zilveren
sponsorcontract

Bronzen
sponsorcontract

Goederen
sponsorcontract

Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om je bedrijf extra
zichtbaarheid te geven door het logo op munten, entreebandjes of
bouwhekken te plaatsen. Een nadere toelichting vind je verderop in
deze gids.
Heb je interesse om bij te dragen, of zelf een idee waardoor je meer
zichtbaarheid kan creëren voor je bedrijf, neem dan contact op via
info@aftersummerfestival.nl of via één van onze contactpersonen.

16+
VRIJDAG 2 SEPTEMBER
Thema-avond met verschillende DJ’s

Wie zijn onze
bezoekers?

Leeftijdscategorie: gemiddeld 16-25
Regio: Rijssen, Holten, Nijverdal, Enter, Wierden
Bezoekersaantal: 1.600 unieke bezoekers

18+
ZATERDAG 3 SEPTEMBER
Bedrijvenuurtje en avond met een
coverband
Leeftijdscategorie: gemiddeld 25-70
Regio: Rijssen, Holten, Nijverdal, Enter, Wierden
Bezoekersaantal: 1.900 unieke bezoekers

'T RIJSSENS
BEDRIJVENUURTJE

ZAT.
03 SEPT 2022
17:00 - 19:00
* Extra sponsorkaarten zijn bij te
bestellen voor €20,00 per persoon.

Voor alle sponsoren, maar ook voor niet-sponsoren organiseren we
voorafgaand aan de feestavond op zaterdag 3 september 't Rijssens
bedrijvenuurtje.
Tijdens dit bedrijvenuurtje regelen we voor alle gasten en hapje en een
drankje en brengen we de sfeer er vast in met wat live muziek.
Alle sponsoren krijgen een aantal gratis toegangskaarten voor het
bedrijvenuurtje en de feestavond, afhankelijk van het gesponsorde bedrag.

Gouden
sponsorcontract

€400,00
excl. BTW

8 vrijkaarten voor het bedrijvenuurtje op zaterdag 3
september vanaf 17.00 uur inclusief gratis drank en
een klein hapje. Aansluitend heeft u vrij toegang tot
de feestavond.
vertoon van uw logo op tv-schermen (full-screen)
vermelding op de website van After Summer
Festival

Zilveren
sponsorcontract

€300,00
excl. BTW

4 vrijkaarten voor het bedrijvenuurtje op zaterdag 3
september vanaf 17.00 uur inclusief gratis drank en
een klein hapje. Aansluitend heeft u vrij toegang tot
de feestavond.
vertoon van uw logo op tv-schermen (1/2-screen)
vermelding op de website van After Summer
Festival

Bronzen
sponsorcontract
2 vrijkaarten voor het bedrijvenuurtje op zaterdag 3
september vanaf 17.00 uur inclusief gratis drank en
een klein hapje. Aansluitend heeft u vrij toegang tot
de feestavond.
vertoon van uw logo op tv-schermen (1/3-screen)
vermelding op de website van After Summer
Festival

Goederen
sponsorcontract
In overleg met de organisatie wordt het aantal
vrijkaarten en de vertoningen afgestemd.

€175,00
excl. BTW

BASISPROMOTIE
Vrijkaarten voor
't Rijssens
Bedrijvenuurtje en de
feestavond op
3 september

Vertoning op TVscherm in de tent

Logo op de
website

Bedrijfslogo

Maximaal
1 afnemer

MUNTJES
€1250,00
excl. BTW
(i.c.m. gouden sponsorschap)
Het bedrukken van de muntjes kan op een kleur naar
keuze waarop het logo van de sponsor het beste tot
uiting komt.

Voorzijde

Zichtbaarheid

Achterzijde

ARM
BANDJES
€1250,00
excl. BTW
(i.c.m. gouden sponsorschap)

Zichtbaarheid

De logo's worden bedrukt op rode en
groene bandjes. De kleuren dienen
voor de leeftijdscontrole (wel 18+ /
geen <18).

Maximaal
2
afnemers

Maximaal
12
afnemers

BOUWHEK
RECLAME
€600,00
excl. BTW
(i.c.m. gouden over zilveren sponsorschap)
Bouwhekken kunnen voorzien worden van
promotiedoeken voor bijv. het vinden van nieuwe
personeel of een commercieël doel.

Zichtbaarheid

Voor de eenduidigheid wordt elk hek hetzelfde
opgemaakt, maar kan worden voorzien van eigen logo,
foto en tekst. Zo krijgt ieder bedrijf dus een unieke
manier om in contact te komen met hun doelgroep.

Excl. drukkosten doek+/- €50,00

