
TOPDECK TERRAS.
Vanuit het verhoogde en luxe ingerichte 
TOPDECK terras kunt u onder het genot van een hapje 
en een drankje genieten van optredens. Met een 
fantastisch uitzicht op het podium bieden wij 
ondernemers de kans om zich te profileren, relaties 
te onthalen, aan naamsbekendheid te werken en te 
netwerken.

ZOMERFESTIVALIJMUIDEN

SOCIAL MEDIA.
Op Facebook is het Zomerfestival.IJmuiden zeer 
actief en prominent aanwezig. Momenteel telt de 
Facebookpagina meer dan 4.700 fans, die zich 
betrokken voelen bij het Zomerfestival en die we 
bereiken met goede content, video en foto. 

SPONSORING.
In de zomer van 2018 wordt het Zomerfestival 
.IJmuiden voor de zesde keer georganiseerd...

Ieder jaar weer lukt het de organisatie om het 
Zomerfestival.IJmuiden leuker en gezelliger te 
maken. Zo’n mooi zomerfestival kan ook alleen tot 
stand komen door de medewerking van vele 
sponsoren en vrijwilligers. 
En daar zijn we heel erg blij mee!

Ook voor 2018 is het mogelijk om bij te dragen aan het 
succes van het Zomerfestival.IJmuiden. Er zijn tal van 
mogelijkheden om het Zomerfestival te 
ondersteunen. Of het nu gaat om een hekwerkbanner, 
advertentie in het Zomerfestival Journaal of als één 
van de hoofdsponsoren. Het Zomerfestival.IJmuiden 
groeit nog steeds. Groeit u mee?
De vele mogelijkheden staan elders in deze glossy. Woensdag 18 juli tot en met zondag 22 juli 2018.

SPONSOR PAKKETTEN H G F E D C B A

Bedragen, exclusief btw € 300 € 500 € 1.000 € 1.500 € 2.500 € 5.000 € 7.500 € 10.000

Vermelding op www.kortebaanijmuiden.nl ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Vermelding op www.zomerfestivalijmuiden.nl, inclusief link website ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Naamsvermelding bij de Kortebaan door speaker ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Logo op projectiescherm op zaterdag en zondag ■ ■ ■ ■
Logo vermelding op beide wings naast het podium ■ ■
1/2 pagina in het Zomerfestival .IJmuiden journaal ■ ■
1/1 pagina in het Zomerfestival .IJmuiden journaal ■
Logo vermelding binnenkant topdeck (rondom) ■
Logo op hekwerkbanner op of rond festivalterrein (1/9 plaats) 1 3

Hekwerkbanner op of rond festivalterrein (incl. doek), 3,38x1,74 meter 1 2 4 6 8

Opzet op hekwerkbanner op festivalterrein (incl. doek), 3,38x0,75 mtr* 1 2 4 6 8

Entreebewijzen voor TOPDECK op donderdag of vrijdag of zaterdag ** 2 2 4 6 12 18 24

Entreebewijzen voor TOPDECK op zondag ** 2 4 6 12 18 24

EXTRA KAARTEN TOPDECK ***

Extra kaart TOPDECK op donderdag, vrijdag en/of zaterdag, inclusief dranken en luxe hapjes  (maximaal 4 extra per sponsor) € 125

Extra kaart TOPDECK op zondag, inclusief dranken en live cooking (maximaal 4 extra per sponsor) € 175

LOSSE SPONSOR OPTIES

Kaarten per stuk TOPDECK voor donderdag, vrijdag en/of zaterdag (maximaal 4 extra kaarten per sponsor)*** € 125

Kaarten per stuk TOPDECK voor zondag (maximaal 4 extra kaarten per sponsor)*** € 175

Hekwerkbanner (inclusief doek) , 3.38 x 1.74 meter (tijdens het hele festival) € 350

Shirtsponsor kleding horecamedewerkers tijdens gehele evenement (voorkant of achterkant) € 1.500

Hoofdsponsor van een dagactiviteit, uw naam verbinden aan een specifieke dag € 1.500

Logo op consumptiemunten (één zijde) € 2.500

ADVERTENTIE IN HET ZOMERFESTIVAL .IJMUIDEN JOURNAAL 

Oplage 45.000, verspreidingsgebied: gemeente Velsen, hotspots in Haarlem en Amsterdam

1/8 pagina € 100

1/4 pagina € 150

1/2 pagina € 300

1/1 pagina € 500

* De opzet is alleen icm hekwerkbanner en sponsorpakket vanaf 1500, tevens zichtbaar bij grote drukte

**  Entree is inclusief drankjes en luxe hapjes. Vrije keuze

*** alleen mogelijk icm sponsorpakket

HET GROOTSTE MAATSCHAPPELIJKE FESTIVAL VAN IJMUIDEN

* alleen icm hekwerkbanner                             ** inclusief drankjes en live cooking                     *** alleen icm sponsorpakketten

BEREIK.
Het aantal personen dat in juli 2017 het aantal 
activiteiten heeft gezien, inclusief geplaatste 
berichten, berichten op onze pagina van anderen, 
advertenties voor pagina-vind-ik-leuks, vermeldingen 
en check-ins, ligt boven de 600.000!!
Het Zomerfestival.IJmuiden blijft groeien...

SPONSOR PAKKETTEN H G F E D C B A

Bedragen, exclusief btw € 300 € 500 € 1.000 € 1.500 € 2.500 € 5.000 € 7.500 € 10.000

Vermelding op www.kortebaanijmuiden.nl ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Vermelding op www.zomerfestivalijmuiden.nl, inclusief link website ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Naamsvermelding bij de Kortebaan door speaker ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Logo op projectiescherm op zaterdag en zondag ■ ■ ■ ■
Paard met sponsornaam en naamsvermelding tijdens de kortebaan ■ ■ ■
Logo vermelding op beide wings naast het podium ■ ■
1/2 pagina in het Zomerfestival .IJmuiden journaal ■ ■
1/1 pagina in het Zomerfestival .IJmuiden journaal ■
Logo vermelding binnenkant topdeck (rondom) ■
Logo op hekwerkbanner op of rond festivalterrein (1/9 plaats) 1 3

Hekwerkbanner op of rond festivalterrein (incl. doek), 3,38x1,74 meter 1 2 4 6 8

Opzet op hekwerkbanner op festivalterrein (incl. doek), 3,38x0,75 mtr* 1 2 4 6 8

Entreebewijzen voor TOPDECK op donderdag of vrijdag of zaterdag ** 2 2 4 6 12 18 24

Entreebewijzen voor TOPDECK op zondag ** 2 4 6 12 18 24

EXTRA KAARTEN TOPDECK ***

Extra kaart TOPDECK op donderdag, vrijdag en/of zaterdag, inclusief dranken en luxe hapjes  (maximaal 4 extra per sponsor) € 125

Extra kaart TOPDECK op zondag, inclusief dranken en live cooking (maximaal 4 extra per sponsor) € 175

LOSSE SPONSOR OPTIES

Kaarten per stuk TOPDECK voor donderdag, vrijdag en/of zaterdag (maximaal 4 extra kaarten per sponsor)*** € 125

Kaarten per stuk TOPDECK voor zondag (maximaal 4 extra kaarten per sponsor)*** € 175

Hekwerkbanner (inclusief doek) , 3.38 x 1.74 meter (tijdens het hele festival) € 350

Shirtsponsor kleding horecamedewerkers tijdens gehele evenement (voorkant of achterkant) € 1.500

Hoofdsponsor van een dagactiviteit, uw naam verbinden aan een specifieke dag € 1.500

Logo op consumptiemunten (één zijde) € 2.500

ADVERTENTIE IN HET ZOMERFESTIVAL .IJMUIDEN JOURNAAL 

Oplage 45.000, verspreidingsgebied: gemeente Velsen, hotspots in Haarlem en Amsterdam

1/8 pagina € 100

1/4 pagina € 150

1/2 pagina € 300

1/1 pagina € 500

* De opzet is alleen icm hekwerkbanner en sponsorpakket vanaf 1500, tevens zichtbaar bij grote drukte

**  Entree is inclusief drankjes en luxe hapjes. Vrije keuze

*** alleen mogelijk icm sponsorpakket

HET GROOTSTE MAATSCHAPPELIJKE FESTIVAL VAN IJMUIDEN

FESTIVAL JOURNAAL.
Vorig jaar hebben we voor de eerste keer het Festival-
journaal uitgebracht in samenwerking met 
verschillende partijen. Dit journaal is zeer positief 
ontvangen. Niet alleen stond er veel zomerfestival 
nieuws in, maar ook heel veel informatie rondom 
citymarketing .IJmuiden. Wilt u het festival 
ondersteunen en adverteren in het Festivaljournaal, 
dan vindt u de tarieven elders in deze glossy.



ZOMERFESTIVAL .IJMUIDEN.
De rode draad van het Zomerfestival.IJmuiden is nog 
steeds om door  samenwerking sterker en krachtiger te 
worden en met elkaar gewoon een leuke week neer te 
zetten vol vriendschap, met sport, leuke activiteiten, 
goede muziek en lekker eten. 
Dit zijn toch de ingrediënten, die mensen in het gewone 
leven verbinden en die zorgen voor maatschappelijke 
verbondenheid, maar ook betrokkenheid. Dat hier 
behoefte aan is, is de afgelopen vijf jaar gebleken. 

Dat maakt het Zomerfestival in IJmuiden ook uniek.

ACTIVITEITEN.

Woensdag 18 juli 2018

Kindermiddag met techniek
Jeugd Voetbaltoernooi
Donderdag 19 juli 2018 

Rabobank IJmond 
Kortebaan van IJmuiden
Vrijdag 20 juli 2018

Beach Volleybaltoernooi
Zaterdag 21 juli 2018

Eén kilometer Jaarmarkt
Verenigingsmarkt
Beach Clinics
Kunst op Koers
Zondag 22 juli 2018

Foodmarkt

Vijf dagen lang

Familiekermis

André Hazes
Live met zijn eigen band

 The Dirty Daddies

MUZIEK.
Een gevarieerd en kwalitatief goed 
muziekprogramma hoort bij ons 
Zomerfestival.

Woensdag 18 juli 2018

Royal Beat
19.00 - 23.00 UUR

Donderdag 19 juli 2018 

The Unicorns
19.00 - 23.00 UUR

Vrijdag 20 juli 2018

Stoot!
19.00 - 24.00 UUR

Zaterdag 21 juli 2018

The Dirty Daddies
19.00 - 24.00 UUR

Zondag 22 juli 2018

Heer & Meester
What The Funk
Peter de Haas
André Hazes
15.00 - 23.00 uur

Kunst op Koers

Oude ambachtenKortebaan van IJmuiden

Jaarmarkt

Royal Beat


