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info@stichtinggranfiesta.nl   -   0495 - 23 00 69



Sluit u aan in deze rij?

HET FESTIVAL

De 75ste verjaardag van de bevrijding wordt in 
Weert uitgebreid gevierd met bevrijdingsfestival 
Weert. Op 21 september a.s. wordt het grasveld op 
de hoek van de Oude Suffolkweg en Eindhovense-
weg omgetoverd tot een groot festivalterrein.

Op het podium staan grote Nederlandse artiesten: 
Maan, Waylon, Nielson en BlØF. Alle vier komen ze 
met hun eigen voltallige band. Daarnaast biedt 
bevrijdingsfestival Weert een podium voor groot 
regionaal en lokaal talent. Het geheel wordt 
opgevuld en afgesloten door de bekende DJ 
Arnoud. 

Dit festival heeft een capaciteit van 10.000 
bezoekers en biedt uitstekende reclame-
mogelijkheden voor uw bedrijf. Laat de Weerter 
bevolking zien dat u dit prachtige evenement steunt 
en u maatschappelijk betrokken bent. 

75 jaar geleden, op 22 september 1944 werd Weert 
bevrijd van de Duitse bezetters. Na jaren van 
oorlog was Weert eindelijk weer vrij. 

Bevrijdingsfestival Weert heeft inmiddels als 
sponsor weten te strikken: Gemeente Weert, Art-is 
communicatie, Digibit Webdesign, Vanderfeesten 
dranken, Jupiler, Van Deuren administratie en 
belastingadvies, Personal Touch Travel en ABC 
Terreininrichting. 



MAAK RECLAME!

In het overzicht op de volgende pagina vindt u de 
verschillende mogelijkheden. 

Observantenstraat 24

Bevrijdingsfestival Weert biedt bedrijven zelf-
standigen en partners de mogelijkheid om reclame 
te tonen aan een groot publiek. Het festivalterrein 
biedt plaats aan 10.000 bezoekers en de kans dat 
het festival uitverkocht raakt is zeer groot door de 
extreem lage entreeprijs van € 19,50. 

Wij hopen u te mogen verwelkomen als trotse 
bevrijdingsfestival Weert sponsor!

Tel. +31 (0)495 - 23 00 69

Heeft u interesse, laat het ons dan weten door 
telefonisch contact op te nemen of een email te 
sturen. 

Stichting Gran Fiesta

Bevrijdingsfestival Weert is een evenement van:

6001 AM  Weert

info@stichtinggranfiesta.nl

Wilt u graag met uw bedrijf zichtbaar zijn op het 
festival met een brede doelgroep? 



Sponsorpakket

Prijs Reclame uitingen drankbonnen Entreetickets

Generaal 1.250,00€    volgens schema all-inclusive 4 VIP

Kolonel 500,00€       volgens schema 20 4 regular

Majoor 350,00€       volgens schema 10 2 regular

Kaptein 250,00€       volgens schema 10 2 regular

Luitenant 150,00€       volgens schema 5 1 regular

Luitenant Kaptein Majoor Kolonel Generaal

Website vermelding met naam X X X X X

Naamsvermelding in lijst op LED schermen naast podium X X X X

Website vermelding met logo en doorlink X X X

Social media naamsvermelding / tag bij berichten X X X

naam en logo op LED schermen naast podium X X

Banier / Vlag bij ingang X

Banier / Vlag op terrein X

VIP Area entrance met skydeck X

T-shirts, naamsvermelding met logo 500,00€       optioneel max. 5 bedrijven

Consumptiebonnen logo op achterzijde 500,00€       optioneel max. 10 bedrijven

Polsbandjes logo en naam 1.000,00€    optioneel max. 1 bedrijf

Achterzijde bierviltjes 500,00€       optioneel max. 10 bedrijven

Alle vermelde bedragen zijn exclusief 21% BTW.

Bevrijdingsfestival Weert is een evenement van: Stichting Gran Fiesta Weert

Datum evenement: 

Locatie evenement: hoek Oude Suffolkweg met Eindhovenseweg

Info: www.bevrijdingsfestivalweert.nl

info@stichtinggranfiesta.nl

0495 - 23 00 69

zaterdag 21 september 2019
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