
Woensdag 20 juli tot en met zondag 24 juli 2022.

WOENSDAG 20JULI TOT EN MET ZONDAG 24 JULI 2022WWW.ZOMERFESTIVALIJMUIDEN.NL

Sponsorjournaal
Zomerfestival .IJmuiden.
Hoe gaat het met je? Het waren twee bijzondere jaren, waarin we jou, maar ook de bezoekers gemist hebben!
Toch blijft de rode draad van het Zomerfestival.IJmuiden 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 na de afgelopen twee jaren, hebben we wel gemerkt aan alle rearcties!
We vieren onze tiende verjaardag komende zomer. Vier jij die mee?

Waarom moeilijk doen, als het samen kan.



Activiteiten 2022.
onder voorbehoud 

 

Woensdag 20 juli 2022 
Kindermiddag 

Donderdag 21 juli 2022 
Kortebaan van IJmuiden 

Vrijdag 22 juli 2022 
Green volleybaltoernooi 

Zaterdag 23 juli 2022 
Eén kilometer jaarmarkt 
Amsterdamse middag 

Zondag 24 juli 2022 
Foodparc.IJmuiden 

Vijf dagen lang 
Familiekermis

Sponsoring.
In de zomer van 2022 wordt het Zomerfestival.IJmuiden 
voor de tiende keer georganiseerd...ook na het coronatijd-
perk gaat het ons lukken om het festival weer leuker en 
gezelliger te maken. Dat moet gewoon. 
 
Mensen zijn er aan toe en wij ook, maar...dit kan ook 
alleen tot stand komen door de medewerking van vele 
sponsoren en vrijwilligers. En daar zijn we ook nu nog 
steeds heel erg blij mee!!
We begrijpen maar al te goed dat we misschien veel vra-
gen, maar ook voor 2022 is het mogelijk om bij te dragen 
aan het succes van het Zomerfestival.IJmuiden. Juist nu! 
Daarmee laat je aan de duizenden bezoekers jouw lokale 
betrokkenheid zien. 

Er zijn tal van mogelijkheden om Zomerfestival.IJmuiden 
te ondersteunen. Of het nu gaat om je bedrijfslogo op één 
van de ledschermen, als hekwerksponsor of één van de 
hoofdsponsoren. Je leest de mogelijkheden op de achter-
kant van dit speciale Sponsorjournaal...Ben je er ook bij?

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!



Muziekprogramma 2022.
Een gevarieerd en kwalitatief goed muziekprogramma 

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

Woensdag 20 juli 2022

THE LOCAL BOYZZ

Donderdag 21 juli 2022
THE NIGHT FLIGHT *

 
Vrijdag 22 juli 2022

DJ 
FURNACE AND THE FUNDAMENTALS

 (Australië)

Zaterdag 23 juli 2022

DJ
THE DIRTY DADDIES

Zondag 24 juli 2022

FOODPARC.IJMUIDEN
HEER & MEESTER * 

VENUS TUNES LIVE! *

VRIENDEN VAN ZOMERFESTIVAL.IJMUIDEN
DJ FRANKY B.
RENÉ KARST

MART HOOGKAMER
JEROEN VAN DER BOOM met zijn eigen band

DJ JEAN

* onder voorbehoud         



SPONSORPAKKETTEN J H G F E D C B A

Alle bedragen zijn exclusief btw € 350 € 500 € 750 € 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 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Scrollende sponsornaam op ledschermen naast grote hoofdpodium ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Logo op ledschermen naast het grote hoofdpodium ■ ■ ■ ■
Logo vermelding op beide wings van het grote hoofdpodium ■ ■
Hekwerkbanner buitenring festivalterrein (inclusief doek) ■ ■
Hekwerkbanner met opzethekbanner binnenring (incl. doeken) * 1 2 2

Tickets voor Vrienden van Zomerfestival.IJmuiden (zondag, pleinkaarten) 2 4 6 6 8 8 10 10 20

Tickets voor TOPDECK TERRAS op vrijdag en/of zaterdag ** 2 2 4 6 12 18 24

Tickets voor TOPDECK TERRAS op zondag *** 2 4 6 12 18 24

Uitnodiging sponsormiddag tijdens het Zomerfestival.IJmuiden ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Exclusieve uitnodiging 'Net werken met Zomerfestival.IJmuiden'**** ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

EXTRA KAARTEN TOPDECK (alleen in combinatie met één van bovenstaande sponsorpakketten)

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

Extra kaart TOPDECKTERRAS op zondag, inclusief dranken, luxe hapjes en eigen ingang (maximaal 4 extra per sponsor) € 175

LOSSE SPONSOR OPTIES

Logo op consumptiemunten (één zijde van de breekmunten) € 3.000

        - 4 tickets Vrienden van Zomerfestival.IJmuiden, 4 tickets topdeckterras op vrijdag en/of zaterdag**, 4 tickets topdeckterras op zondag***

Logo op kleding barmedewerkers (achterzijde), minimaaal twee-jarige overeenkomst, prijs per jaar € 2.000

        - 10 tickets Vrienden van Zomerfestival.IJmuiden, 2 tickets topdeckterras op vrijdag en/of zaterdag**, 2 tickets topdeckterras op zondag***

        - Logo op ledschermen naast het grote hoofdpodium

Exclusieve donderdagavond op het TOPDECKTERRAS, minimaal 80 personen, €50,00 per persoon vanaf € 4.000

* Maximaal 28 bouwhekken met opzethek beschikbaar

**  entree is inclusief dranken, luxe hapjes en eigen ingang. Vrije keuze om het totaal aantal kaarten vrij te besteden over de vrijdag en/of zaterdag
*** entree is inclusief dranken, luxe hapjes en eigen ingang

**** najaar 2022

Ben je dit jaar 
weer onze sponsor. 


