


In de maand december vindt het spectaculaire Winterfestijn Arnhem voor de eerste keer plaats. Dit 
winterse evenement wordt gehouden in de binnenstad van Arnhem vanaf vrijdag 11 december 2015 
tot en met zondag 3 januari 2016. 

Tijdens het ‘Winterfestijn Arnhem’ wordt het Gele Rijders Plein omgetoverd tot een sfeervol en 
feestelijk winterdorp vol met allerlei activiteiten. Zo is er een prachtige ijsbaan, zijn er gezellige 
kraampjes, is er een spectaculaire ijsglijbaan en een sfeervol evenementenplein met optredens, 
Horecapaviljoen, terrassen en vermaak. Voor ieder wat wils!

Met het Winterfestijn Arnhem wil de binnenstad de bezoeker een bijzondere ervaring bieden. Ook 
voor u als ondernemer biedt het festijn mogelijkheden als originele locatie voor uw bedrijfsfeest, 
eindejaarsborrel of relatieavond. Er zijn diverse arrangementen mogelijk.

Daarnaast is dit evenement dé perfecte mogelijkheid om uw bedrijf prominent te presenteren aan 
de vele bezoekers van het festijn en de binnenstad. Als deelnemer of sponsor van het Winterfestijn 
Arnhem bent u herkenbaar aanwezig op het evenemententerrein en wordt u meegenomen in een 
uitgebreide promotiecampagne. Daarnaast is het mogelijk om klantenacties op te zetten, zoals gratis 
entree tickets voor de schaatsbaan. 

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende mogelijkheden. 
Wacht niet te lang, want de mogelijkheden zijn beperkt! 

Voor meer informatie of advies kunt u contact opnemen met Stichting Gastvrij Arnhem; telefoon-
nummer 06-10147439 of stuur een e-mail naar sales@winterfestijnarnhem.nl



Naamsvermelding op alle promotionele uitingen

Bord met logo langs de ijsbaan (200 cm x 70 cm)

Advertentie met logo en tekst op digitale boarding langs de ijsbaan 

10 entreetickets ijsbaan inclusief schaatshuur

10 entreemunten voor de ijsglijbaan

Logo- en naamsvermelding en link op diverse websites en social media

Advertentie op digitale boarding met logo en tekst langs de ijsbaan 

10 entreetickets voor de ijsbaan, inclusief schaatshuur

10 entreemunten voor de ijsglijbaan

Logo- en naamsvermelding en link op diverse websites en social media

Exposure op 3 grote ledschermen op het festijn (á 3m2)

Advertentie op digitale boarding met logo en tekst langs de ijsbaan 

Logo en naamsvermelding en link op diverse websites en social media



Advertentie op led tv in Horecapaviljoen met logo en tekst langs de ijsbaan 

Naamsvermelding als vriend op de website

50 entreetickets voor de ijsbaan inclusief schaatshuur (voor klantenactie)

50 entreemunten voor de ijsglijbaan (voor klantenactie)

Naamsvermelding als vriend op de website

50 entreetickets voor de ijsbaan inclusief schaatshuur (voor klantenactie)

50 entreemunten voor de ijsglijbaan (voor klantenactie)

Kleding sponsor van organisatie/personeel

Klantenactie met funslide of schaats tickets 

Naamgever of deelname Curling Competitie

Sponsoring artiest/muziekavond/podium

Huur verkoophuisje (3m x 2m) op het Winterfestijn

De organisatie biedt u, naast alle exposure van het sponsorpakket, de mogelijkheid om uw bedrijf 
nog meer te verbinden met het Winterfestijn Arnhem. Daarnaast is dit ook uw kans om uw bedrijf te 
promoten bij de vele bezoekers van dit unieke evenement. 
Vraag ons naar de mogelijkheden, zoals: 



Bezoekadres
Gele Rijders Plein 19, Arnhem
Telefoonnummer
06 101 474 39
06 215 272 44
E-mailadres
sales@winterfestijnarnhem.nl

Meer informatie en het programma
www.winterfestijnarnhem.nl
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