Beachfestival Zeewolde
5, 6 en 7 juni 2020 - VIP Lounge

Elk jaar zetten we met onze partners uit de regio een fantastisch festival
weekend neer. Fotobehang.com, onderdeel van ProFlags uit Zeewolde is
in 2020 ook weer hoofdsponsor van het Festival.
Partner Restaurant Fika verzorgd het VIP gedeelte, U geniet daar van het
beste uitzicht en kunt u lekker laten verwennen.
Van Mossel-Kia uit Harderwijk is komende editie de naamgever van het
VIP gedeelte.
We hebben het arrangement wat vrijer ingevuld. Drankjes en heerlijke
hapjes binnen het VIP gedeelte, eten mag u zelf uit kiezen op het strand.
Komend jaar gaan we de vrijdag flink opwaarderen, dit wordt een
volwaardige festival-avond, we hebben de eerste grote artiesten al
vastgelegd!
Daarnaast gaan we het terrein vergroten en heel anders invullen. Zo is er
permanent een Ibizamarkt, een zweefmolen en een reuzenrad!
Bekijk onze sponsor/VIP arrangementen. Reageren op de pakketten kan
via info@beachfestivalzeewolde.nl, of koop de losse arrangementen vanaf
1 februari online via www.beachfestivalzeewolde.nl.

Rob & Erik

5 juni Feesttent met oa Nederpop + mainstage met DJ’s-Dance.
6 juni Feesttent met Coverbands 80-90’s + mainstage met DJ’s-Dance.
7 juni, Ibiza-markt met straatmuzikanten.

(HOOFD) SPONSOR (is al vergeven )
● VERMELDING OP ALLE UITINGEN
● PROMINENT OP WEBSITE, PODIUM en INGANG
● Vanaf april t/m eind mei marketing/PR straal 50 km
● 30x VIP kaart vrijdag twv € 1785,● 30x VIP kaart zaterdag twv € 2250,-

SPONSORPAKKET NAAMGEVER ITEM € 3500,- (ex btw)
(attractie / bar / etc ) TIP – reuzenrad – entree akties
● Logo vermelding item – promo’s – akties samen te bespreken
● Logo vermelding diverse locaties strand
● Websitevermelding
● Vanaf april t/m eind mei marketing/PR straal 50 km
● 20x VIP kaart vrijdag twv € 1190,● 20x VIP kaart zaterdag twv € 1500,SPONSORPAKKET A € 2000,- (ex btw)
● Logo vermelding op totaaldoek ingang
● Logo vermelding diverse locaties strand
● Websitevermelding
● 10x VIP kaart vrijdag twv € 595,● 10x VIP kaart zaterdag twv € 750,SPONSORPAKKET B € 1000,- (ex btw)
● Logo vermelding op totaaldoek ingang
● Logo vermelding diverse locaties strand
● Websitevermelding
● 5x VIP kaart vrijdag twv € 297.50
● 5x VIP kaart zaterdag twv € 375,-

SPONSORPAKKET C € 500,- (ex btw)
● Logo vermelding op totaaldoek ingang
● Websitevermelding
● 2x VIP kaart vrijdag twv € 119,● 2x VIP kaart zaterdag twv € 150,-

KAARTVERKOOP
5 juni DJ & Dance – Nederpop (1900-0100 uur)
Kaartjes voorverkoop € 10.00
Kaartjes aan de deur € 17,50
6 juni DJ & Dance – 80-90’s! (1700-0100 uur)
Kaartjes voorverkoop € 15,00
Kaartjes ingang € 25,00
7 juni gratis entree

Arrangementen 20201,
VRIJDAG 7 juni
VIP-ARRANGEMENT € 59.50 (incl btw)
● exclusieve VIP-ingang
● exclusief toegang tot het VIP gedeelte
● Inclusief welkomst cocktail en amuse.
● parkeerplaats nabij Kaap
● de gehele tijd onbeperkt dranken (bier, fris en wijn) in het VIP gedeelte.
Inclusief speciaal bieren en mooie wijnen op fles.
● 3 munten (haal zelf u festival-eten bij de verschillende foodtrucks nabij FIKA)
● fingerfood
● tijd 2000-0100 uur
● leeftijd 25+
* sterke drank tegen meerprijs à 1 munt (bacardi / pasoa / gin / wodka)
ZATERDAG 8 juni
VIP-ARRANGEMENT € 75.00 (incl btw)
● exclusieve VIP-ingang
● exclusief toegang tot het VIP gedeelte
● inclusief welkomst cocktail en amuse
● parkeerplaats nabij Kaap
● de gehele tijd onbeperkt dranken (bier, fris en wijn) in het VIP gedeelte
Inclusief speciaal bieren en mooie wijnen op fles.
● 5 munten (haal zelf u festival-eten bij de verschillende foodtrucks nabij FIKA)
● fingerfood
● tijd 1900-0100 uur
● leeftijd 25+
* sterke drank tegen meerprijs à 1 munt (bacardi / pasoa / gin / wodka)
GROEPSARRANGEMENTEN op aanvraagrrangeme 2 en 3

