
ZOMERFESTIVAL.IJmuiden
Woensdag 17 juli tot en met zondag 21 juli 2019.

WOENSDAG 17 JULI TOT EN MET ZONDAG 21 JULI 2019.Agendatip!

ZONDAG 

21 JULI 2019

WWW.ZOMERFESTIVALIJMUIDEN.NL

Sponsorjournaal
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, cultuur, leuke activiteiten, kwalitatief 
goede muziek en lekker eten. Dit zijn toch de ingrediënten die mensen in het gewone leven ook verbinden en die 
zorgen voor maatschappelijke verbondenheid, maar ook betrokkenheid. 
Dat hier behoefte aan is, is de afgelopen zes jaar gebleken. Zomerfestival.IJmuiden groeit ieder jaar weer...

Dat maakt het Zomerfestival in IJmuiden ook uniek!



Wat is Zomerfestival .IJmuiden.
De afgelopen jaren is het Zomerfestival.IJmuiden 
volwassen geworden en is niet meer weg te denken van 
de evenementenkalender in Velsen. 
 
Het Zomerfestival.IJmuiden is een laagdrempelig festival 
voor jong en oud, waar je elkaar ontmoet, waar je kunt 
eten en drinken, genieten van goed en veelzijdig cultureel 
entertainment, met misschien wel de mooiste Kortebaan 
van Nederland en met heel veel kwaliteit op het grote 
podium. 

Speciaal voor de kinderen zijn er leuke educatieve, 
sportieve en technische activiteiten. Afgelopen jaar was 
er zelfs een hele nieuwe culturele activiteit: het Kunst op 
Koers Festival. Op drie podia was er enorm veel kunst, 
cultuur, dans en zang te zien. We hebben dit festival 
inmiddels als vast onderdeel toegevoegd, omdat we 
kunst en cultuur nu eenmaal belangrijk vinden om te 
delen met een groot publiek.

Eén van de hoogtepunten is ieder jaar het optreden van 
The Dirty Daddies op zaterdag. We zijn in hetzelfde jaar 
geboren en dat verjaardagsfeestje kun je goed vieren 
met deze waanzinnige band. Maar vergeet de andere 
dagen ook niet! We proberen ieder jaar weer de beste 
bands van Nederland en dit jaar zelfs uit Australië naar 
het festival te halen, omdat muziek verbindt en een hele
belangrijke pijler is van het Zomerfestival.IJmuiden.

Het is een plek waar gezelligheid, saamhorigheid en 
grote betrokkenheid voorop staat. 
Een evenement dat je niet mag missen, zowel als 
bezoeker en als sponsor niet! 

Organisatie Zomerfestival.IJmuiden



Op uw plaatsen...1, 2, 3...start!
Jaarmarkt.
Op zaterdag 20 juli 2019 kan het publiek weer genieten 
van een ouderwets gezellige Jaarmarkt met veel kramen,  
een rommelmarkt, gezellige hospitalitypleinen en 
wederom het Kunst op Koers Festival! 

Ook in 2019 zal de Jaarmarkt meer dan één kilometer 
lang zijn en behoort hiermee nog steeds tot één van de 
langste jaarmarkten van de regio. 

Zoals ieder jaar zullen er dit jaar ook weer verschillende 
oude ambachten zijn. Weet u bijvoorbeeld hoe een boek 
gebonden wordt of hoe het riet op een rietenstoel 
gevlochten wordt? U leert het allemaal op de Jaarmarkt.

Kortebaan van IJmuiden.
Voor de zevende keer zal op donderdag 18 juli 2019 de 
Kortebaan van IJmuiden gereden worden op de 
Kennemerlaan...Ieder jaar mooier en drukker en een 
groeiende totalisatoromzet...en daar zijn we zeker trots op!

Hiermee behoort de Kortebaan van IJmuiden tot de BIG 
FIVE van kortebaandraverijen in Nederland. Bij ons is de 
groei er nog lang niet uit! En gaan we de strijd aan om naar 
de top 3 te groeien…

Wil je meer weten over de Kortebaan van IJmuiden, bezoek 
dan eens de website van Stichting Harddraverij IJmuiden: 
www.kortebaanijmuiden.nl

Kunst op Koers Festival.
Op zaterdag 20 juli 2019 zal het tweede Kunst op Koers 
Festival onderdeel zijn van het Zomerfestival.IJmuiden. En 
hier mogen we best trots op zijn.

Kunst op Koers heeft als doel de kunst en cultuur in de 
gemeente Velsen te promoten, te stimuleren en de aandacht 
te geven die het verdient. Hoe mooi is het dat iedere 
cultuurorganisatie, uitvoerend kunstenaar, dansschool, 
muziekschool, musicalvereniging of creatieveling de kans 
krijgt om zijn verhaal te vertellen tijdens het Kunst op Koers 
Festival.

Op verschillende plaatsen op de Kennemerlaan zullen er de 
hele dag door alle deelnemers voorstellingen en optredens 
gegeven worden. Het is een unieke kans om kennis te 
maken met een enorm groot publiek.



Activiteiten 2019.
onder voorbehoud

Woensdag 17 juli 2019
Kindermiddag met techniek

Jeugd Voetbaltoernooi

Donderdag 18 juli 2019
Kortebaan van IJmuiden

Vrijdag 19 juli 2019
Aqua Volleybaltoernooi

Zaterdag 20 juli 2019
Eén kilometer jaarmarkt

Oud Hollandse ambachten
Kunst op Koers Festival

Zondag 21 juli 2019
Foodparc Festival

Vijf dagen lang
Familiekermis



Muziekprogramma 2019.
Een gevarieerd en kwalitatief goed muziekprogramma 

hoort bij het Zomerfestival.IJmuiden! En ook op dit vlak 
willen we steeds een beetje meer groeien... 

Woensdag 17 juli 2019
Vangrail

Donderdag 18 juli 2019
DJ Dave

Buckwheat
 

Vrijdag 19 juli 2019
DJ Franky B.

Furnace and the Fundamentals (Australië)

Zaterdag 20 juli 2019
DJ Galaga

The Dirty Daddies

Zondag 21 juli 2019
Heer & Meester (Foodparc)

VRIENDEN VAN ZOMERFESTIVAL.IJMUIDEN
Pascal Redeker

Frans Duijts
André Hazes met de André Hazes Band

Optreden van 75 minuten



Sponsoring.
In de zomer van 2019 wordt het Zomerfestival.IJmuiden 
voor de zevende keer georganiseerd...

Ieder jaar weer lukt het om het festival leuker en 
gezelliger te maken. Dit kan ook alleen tot stand komen 
door de medewerking van vele sponsoren en vrijwilligers. 
En daar zijn we heel erg blij mee!!

Ook voor 2019 is het mogelijk om bij te dragen aan het 
succes van het Zomerfestival.IJmuiden en daarmee laat 
u aan de duizenden bezoekers uw betrokkenheid zien. 

Er zijn tal van mogelijkheden om Zomerfestival.IJmuiden 
te ondersteunen. Of het nu gaat om een advertentie in 
het Festivaljournaal, uw bedrijfslogo op één van de 
ledschermen of als één van de hoofdsponsoren. U leest 
de mogelijkheden op de achterkant van dit speciale 
Sponsorjournaal...

Het Zomerfestival.IJmuiden groeit nog steeds. 
Groeit u mee?

Heeft u onze website al eens bekeken?
WWW.ZOMERFESTIVALIJMUIDEN.NL

Topdeck Terras.
Vanuit het verhoogde en luxe ingerichte Topdeck Terras 
kunt u onder het genot van voortreffelijke hapjes en 
drankjes genieten van de zomerfestivalsfeer, de vele 
optredens en elkaar.
Met een fantastisch uitzicht op het terrein en het podium 
bieden wij ondernemers de kans om zich te profileren, 
relaties te onthalen, aan naamsbekendheid te werken en 
te netwerken...ongedwongen en in een gezellige sfeer!

Festivaljournaal.
Voor de zevende editie brengen we voor de derde keer 
het Festivaljournaal uit in samenwerking met 
verschillende partijen. Dit Festivaljournaal wordt ieder 
jaar zeer positief ontvangen. 

Wilt u het Zomerfestival.IJmuiden ondersteunen en 
bijvoorbeeld adverteren in het Festivaljournaal, dan vindt 
u de tarieven op de achterkant van dit Sponsorjournaal.

O
pl

ag
e:

 4
5.

00
0 

st
uk

s
Ve

rs
pr

ei
di

ng
sg

eb
ie

d:
 

G
em

ee
nt

e 
Ve

ls
en

, h
ot

sp
ot

s 
in

 H
aa

rle
m

 e
n 

Am
st

er
da

m



Socialmedia.
Op Facebook is het Zomerfestival.IJmuiden zeer 
actief en prominent aanwezig. Momenteel telt de 
Facebookpagina bijna 5.600 fans, die zich betrokken voelen 
bij het Zomerfestival en die we op onze eigen manier 
bereiken met goede content, video en foto’s. 

Online bereik.
Het aantal personen dat in juli 2018 het aantal 
activiteiten op onze Facebookpagina 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!!

Bezoekersaantallen.
Records zijn er om gebroken te worden! 
De bezoekersaantallen stijgen ieder jaar weer.  
Uiteraard blijft het schatten...maar dat er duizenden 
bezoekers gedurende vijf dagen Zomerfestival.IJmuiden de 
weg weten te vinden naar het Kennemerplein in IJmuiden is 
een feit. 
Dat is niet alleen goed om in het kader van citymarketing 
Velsen in het algemeen en IJmuiden in het bijzonder op de 
kaart te zetten, maar ook aantrekkelijk voor uw bedrijf!

Doelgroep.
De doelgroep van het Zomerfestival.IJmuiden kan ook uw 
doelgroep zijn. De doelgroep komt voornamelijk uit Velsen, 
Haarlem, Amsterdam en cumulatief voornamelijk uit het 
Metropool Regio Amsterdam gebied. 

Qua leeftijdsopbouw bestaat onze grootste doelgroep uit 
mensen tussen de 25 en 54 jaar. 

En daar richt Zomerfestival.IJmuiden zich voornamelijk op 
met de activiteiten en muziekprogrammering.

Online bereik events 2019. 
Periode: Afgelopen 90 dagen (peildatum 22-01-2019)

Aantal mensen dat informatie 
over onze evenementen op 

scherm heeft gekregen.

Aantal mensen dat in onze 
evenementen is geinteresseerd 

of heen gaat.



SPONSORPAKKETTEN 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.zomerfestivalijmuiden.nl, inclusief link website ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Naamsvermelding bij de Kortebaan van IJmuiden door speaker ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Logo op sponsor ledscherm ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Logo op ledschermen naast het grote hoofdpodium ■ ■ ■ ■
Logo vermelding op beide wings van het grote hoofdpodium ■ ■
1/4 pagina in het Zomerfestival .IJmuiden journaal ■
1/2 pagina in het Zomerfestival .IJmuiden journaal ■ ■
1/1 pagina in het Zomerfestival .IJmuiden journaal ■ ■ ■
Hekwerkbanner op of rond festivalterrein (incl. doek), 3,38x1,74 meter 1 2 4

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

Entreebewijzen voor TOPDECK op 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

Logo op consumptiemunten (één zijde) € 2.500

ADVERTENTIE IN HET FESTIVALJOURNAAL 

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

1/8 pagina € 150

1/4 pagina € 200

1/2 pagina € 400

1/1 pagina € 600

*  entree is inclusief drankjes en luxe hapjes. Vrije keuze voor vrijdag en/of zaterdag
** entree is inclusief drankjes en luxe hapjes.

*** alleen mogelijk in combinatie met sponsorpakket

HET GROOTSTE MAATSCHAPPELIJKE FESTIVAL VAN IJMUIDEN
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LOSSE SPONSOR OPTIES

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 
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