Sponsormogelijkheden
Koningsdag 2016
Binnenstad Groningen

Geachte dames en heren,
Koningsdag in het centrum van Groningen: een groot feest voor iedereen. Jaarlijks trekt de binnenstad van Groningen
200.000 bezoekers. Op verschillende Iocaties zijn live optredens, activiteiten en vrijmarkten. De dag kenmerkt zich door
diverse feestelijkheden voor jong en oud. Daarnaast wordt de Nacht van Oranje uitbundig gevierd. Groningen staat
bekend om de levendige viering van deze nacht, voorafgaand aan Koningsdag.
Om de organisatie adequaat uit te kunnen voeren, is de Oranjevereniging afhankelijk van ﬁnanciele bijdragen van derden.
Gedeeltelijk wordt de ﬁnanciering van de festiviteiten ondervangen door een subsidie van de Gemeente Groningen.
Om een verantwoord en aansprekend programma te verzorgen, is sponsoring door personen en bedrijven die de
Oranjevereniging en de festiviteiten een warm hart toedragen noodzakelijk.
Dit jaarlijkse festijn biedt een unieke kans om uw organisatie aan het grote publiek te laten zien. De Oranjevereniging biedt
verschillende overzichtelijke sponsorpakketten, waardoor de voor uw organisatie meest geschikte vorm van promotie
gerealiseerd wordt.
Niet alleen de Koningsdagviering biedt mogelijkheden voor u als sponsor, maar ook het Oranjebal, een
netwerkbijeenkomst met alle sponsoren en genodigden. En dan niet te vergeten de exposure van uw bedrijf via onze
website. De website oranjegroningen.nl trekt in april jaarlijks meer dan 50.000 bezoekers!
Hieronder vindt u de informatie over de sponsormogelijkheden. We hopen ook u binnenkort te mogen verwelkomen als
sponsor van de Algemene Oranjevereniging Oranje Nassau Groningen!
Het bestuur: • Cor Boots (voorzitter)

• Laura Brands (wijken)

• Peter van der Linde (programmering)

• Erik Dieleman (penningmeester)

• Stephan Dirks (productie)

• Arianne Klok (juridische zaken)

• John Boersma (veiligheid)

• Bowy Odink (sponsoring)

• Louet Hollen (sport & spel)

• Hilde de Vries

• Peter Rozema (vrijmarkt)

• Marijke Prins

Wist u dat:
Koningsdag in Groningen een van de grootste jaarlijks terugkerende evenementen is van heel Noord Nederland? De
stad Groningen in 2015 ruim 200.000 bezoekers heeft ontvangen tijdens Koningsdag?
Een vermelding van uw organisatie op een podium gezien wordt door 90% van de bezoekers?
Het verbinden van uw naam aan Oranje Nassau betekent: het verbinden van uw naam aan het grootste, meest
feestelijke en bekendste evenement van Noord-Nederland?
Een advertentie op de website van Oranje Groningen gezien wordt door 50.000 bezoekers, alleen al in de maand april?
Overzicht sponsorpakketten
Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende mogelijkheden die we uw organisatie kunnen bieden.
• Het Oranje Nassau pakket
• Het Gravinnen / Jonkheren pakket
• Het Prinsen / Prinsessenpakket
• Het Koningspakket (Hoofdsponsorpakket)
Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Het Oranje Nassau pakket € 1.000,Voor € 1.000,- ondersteunt u de festiviteiten al. Het bedrag geeft recht op vermelding van uw logo op
het scherm bij het podium op de Vismarkt op Koningsdag.
Daarnaast wordt uw logo vermeld op onze website en in overige door ons gebruikte promotiemiddelen.
Bovendien bent u met twee personen VIP-gast op het Oranjebal op 14 april 2016.

Het Gravinnen / Jonkheren pakket € 2.750,Voor een bedrag van € 2.750,- staat uw logo op het scherm bij het podium op de Vismarkt op Koningsdag.
Daarnaast wordt uw logo geplaatst op onze website en in overige door ons gebruikte promotiemiddelen.
Bovendien bent u met twee personen VIP-gast van de Oranjevereniging tijdens het Oranjebal op 14 april
2015.
Tevens ontvangt u twee toegangskaarten voor het exclusieve VIP-arrangement tijdens Koningsdag, met
toegang tot diverse activiteiten tijdens de feestelijke viering. Tot die activiteiten behoren het traditionele
klokkenluiden in de Martinitoren, de boottocht over de grachten en een geheel verzorgde lunch met
genodigden.

Het Prinsen/Prinsessenpakket € 4.000,Voor een bedrag van € 4.000,- staat uw logo op het scherm bij het podium op de Vismarkt op Koningsdag.
Daarnaast wordt uw logo geplaatst op onze website en in overige door ons gebruikte promotiemiddelen.
Ook bent u met vier personen VIP-gast van de Oranjevereniging tijdens het Oranjebal op 14 april 2015.
Tevens ontvangt u vier toegangskaarten voor het exclusieve VIP-arrangement tijdens Koningsdag, met
toegang tot diverse activiteiten tijdens de feestelijke viering. Tot die activiteiten behoren het traditionele
klokkenluiden in de Martinitoren, de boottocht over de grachten en een geheel verzorgde lunch met
genodigden.

Het Koningspakket (Hoofdsponsor) € 6.000,Van de Koning is er maar één, vandaar dat dit meest uitgebreide sponsorpakket slechts is weggelegd voor de
enige echte hoofdsponsor.
Het Koningspakket ter waarde van € 6.000,- geeft uw organisatie het exclusieve recht uw naam te koppelen
aan het hoofdpodium op Koningsdag. Het podium is van u! De presentator besteedt uitgebreid aandacht aan
het sponsorschap van uw bedrijf.
Bovendien bieden wij u een meet-and-greet met een van de acts die optreden!
Uw organisatie krijgt een vermelding op de homepage van onze website en in alle overige uitingen.
Met het Koningspakket bent u bovendien met acht personen onze VIP-gast tijdens het Oranjebal op
14 april 2015.
Tevens ontvangt u acht toegangskaarten voor het exclusieve VIP-arrangement tijdens Koningsdag, met
toegang tot diverse activiteiten tijdens de feestelijke viering. Tot die activiteiten behoren het traditionele
klokkenluiden in de Martinitoren, de boottocht over de grachten en een geheel verzorgde lunch met
genodigden.

Enthousiast geworden?
Meld u dan als sponsor aan via bowy.odink@gmail.com of neem telefonisch contact op met
Bowy Odink op 06-19438576. Wij stemmen dan graag persoonlijk een en ander met u af.
Met vriendelijke groet van het bestuur,
Cor Boots, (voorzitter)
Peter van der Linde (programmering)
Stephan Dirks (productie)
John Boersma (veiligheid)
Louet Hollen (sport & spel)
Peter Rozema (vrijmarkt)
Laura Brands (wijken)
Erik Dieleman (penningmeester)
Arianne Klok (juridische zaken)
Bowy Odink (sponsoring)
Hilde de Vries (PR & Communicatie)
Marijke Prins (PR & Communicatie)
Algemene Oranjevereniging Oranje Nassau
Groningen

naar begin

www.oranjegroningen.nl

