


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 kerstdorp vol met allerlei activiteiten. Zo is er een prachtige ijsbaan, gezellige kraampjes, 
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 bezoekers een bijzondere ervaring bieden. Ook 
voor u als ondernemer biedt het festijn mogelijkheden als originele locatie voor uw eindejaarsbor-
rel, bedrijfsfeest of relatieavond. Er zijn diverse arrangementen mogelijk. 

Daarnaast is het Winterfestijn dé perfecte mogelijkheid om uw bedrijf prominent te presenteren aan 
de vele bezoekers van het evenement. Als sponsor van het Winterfestijn Arnhem bent u herkenbaar 
aanwezig op het evenemententerrein en wordt u meegenomen in een uitgebreide promotiecam-
pagne. Hieronder vindt u een overzicht van alle mogelijke sponsorpakketten.



Prominente naamsvermelding op alle promotionele uitingen

Bord met logo langs de ijsbaan van 2m breed x 1m hoog

Reclame-uiting op digitale boarding langs de ijsbaan van 14m breed x 1m hoog

Exposure op digitale LED-schermen in Horecapaviljoen.

Exposure op groot LED-scherm op het festijn (video mogelijk)

Prominente logo- en naamsvermelding en link op diverse websites en social media

Logo prominent op flyers (40.000 stuks, formaat A5 in full colour)

50 entreetickets ijsbaan, inclusief schaatshuur

50 entreemunten voor ijsglijbaan

Mogelijkheid voor promotie op Winterfestijn (flyeractie door promotieteam)

Eenmalig exclusief gebruikt van het vipgedeelte in het Horecapaviljoen (in de avond van 20-23uur), 
inclusief voor 30 personen drankjes, hapjes en schaatshuur

Alle productiekosten en opmaakkosten zijn hierin meegenomen.

Naamsvermelding op alle promotionele uitingen

Bord met logo langs de ijsbaan 2m x 1m

Advertentie met logo en tekst op digitale boarding langs de ijsbaan 2mx1m

25 entreetickets ijsbaan, inclusief schaatshuur

25 entreemunten voor ijsglijbaan

Exposure op digitale LED-schermen in Horecapaviljoen.

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

Logo op flyers (40.000 stuks formaat A5 in full colour)

Gebruik van Vip gedeelte van het Horecapaviljoen (in de avond van 20 uur -23 uur) inclusief voor 
15 personen drankjes, hapjes en schaatshuur met een max van 4 groepen per avond

Alle productiekosten en opmaakkosten zijn hierin meegenomen.



Als u kiest voor het uitgebreide Cool Pakket, heeft u de mogelijkheid om uw organisatie intensief te 
verbinden aan het Winterfestijn Arnhem. Zo komt u nog meer onder de aandacht bij vele bezoekers 
van dit sfeervolle evenement.
De mogelijkheden: 

Wordt in alle marketingactiviteiten genoemd als hoofdsponsor Winterfestijn Arnhem

Recht op gebruik van het Winterfestijn Arnhem logo in al uw promotie-uitingen, 
zoals uw website, social media en in advertenties

Gebruik van pagode tent / kersthuisje gedurende het festijn.

Logo in de ijsbaan

Extra exposure in diverse media

Advertentie op groot zeil aan stellage 

Logo op bord bovenaan glijbaan

Extra exposure via LED-schermen in Horecapaviljoen

Mogelijkheid voor promotie op Winterfestijn (flyeractie door promotieteam)



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

Naamgeving curling competitie

Logo met naamsvermelding op schaatstickets

Logo en naamsvermelding podium/muziekavond 

Kledingsponsor

Andere sponsormogelijkheden zijn in overleg met de organisatie bespreekbaar zoals:
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