SPONSORPAKKETTEN 2022-2023

Bennebroek Winter Wonderland 2022-2023
Vanaf vrijdag 16 december 2022 staat Bennebroek eindelijk voor de derde
keer maar liefst 3 weken lang in het teken van Bennebroek Winter
Wonderland. Het evenemententerrein ‘Middendorp’, beter bekend als
‘De ‘Geitenwei’, wordt omgetoverd in een sfeervol winters landschap met
gezellige kerstdecoraties, met in het middelpunt een heuse overdekte
ijsbaan met echt ijs!

Verbinding

De Stichting Bennebroek Winter Wonderland staat voor verbinding. Wij
willen de inwoners van Bloemendaal en omstreken bij elkaar brengen,
het mogelijk maken om elkaar te laten ontmoeten in de donkerste periode van het jaar, wanneer velen zich eenzaam voelen. Jong en oud, samen
of alleen, iedereen is welkom om in beweging te komen en samen plezier
te beleven aan activiteiten, georganiseerd voor én door Bloemendalers.

Ijsbaan
Een 200 m2 grote overdekte ijsbaan vormt het centrale decor van Bennebroek Winter Wonderland. Vanuit de Winter Wunderbar zijn de activiteiten op de schaatsbaan goed te volgen. In de Winter Wunderbar, onze
horeca-gelegenheid, kunt u terecht voor een heerlijk kopje koffie en een
kleine snack.
Wij verwelkomen u graag in winterse sferen in Bennebroek van:

16 december 2022 tot en met 8 januari 2023
www.bennebroekwinterwonderland.nl

Sponsorpakketten
HOOFDSPONSOR
KRISTAL
€ 5.000

GOUD
€ 2.500

ZILVER
€ 1.250

BRONS
€ 500

Boarding (1 bord = 200 x 70 cm) *

4x

3x

2x

1x

Vrijkaarten inclusief schaatshuur

50

25

12

5

2

Mogelijkheid voor een beachflag aan
buitenzijde tent **

3

2

1

Inclusief gebruik van de ijsbaan + schaatsen

3 uur

2 uur

1 uur

Logo vermelding op website + doorlink naar
eigen website/Social Media

√ (groot)
op apart gedeelte
hoofdsponsoren

√

√

√

√

√

√

√

Sponsorpakketten
Omschrijving

Prijzen

(datum en tijden in overleg met de organisatie)

KOPER
€ 150

Logo op muntjes (horeca)

√

Vermelding op social media

√

√

Vermelding op promotie drukwerk (poster ed.)

√

√

Naam op algemeen reclamedoek entree

√

√

√

√

√

1 /1 pagina + 1/2
pagina

1/1 pagina

1/2 pagina

1/4 pagina

alleen logo

Advertentie ruimte programmaboekje (A5)
FC bedrukt - oplage 5.000 ex.
* Exclusief productiekosten
** U dient de beachvlag zelf aan te leveren.

Alle prijzen zijn exclusief 21% btw

Curlingcompetitie
Deelname (1 team = 4-6 pers)

€ 17,50 per persoon incl 1 consumptie

www.bennebroekwinterwonderland.nl

Feiten en cijfers
Periode		
Exposure
Locatie		
Opp. ijsbaan
Doelgroep
		
		
		
# Bezoekers
Website
Organisatie

: 16 december 2022 tot en met 8 januari 2023
: 24 dagen
: “Geitenwei”, Bennebroekerlaan in Bennebroek
: 200 m2
: inwoners van Bennebroek, Vogelenzang, Aerdenhout,
Overveen, Bloemendaal, Heemstede, Zwaanshoek, Hoofddorp
(Floriande), Beinsdorp, de Zilk, Hillegom, Lisse, Noordwijk,
Haarlem, Nieuw-Vennep
: +/- 4.000
: www.bennebroekwinterwonderland.nl
: Stichting Bennebroek Winter Wonderland

In een tijd waarin velen vooral digitaal actief zijn, willen wij de inwoners van Bloemendaal
in beweging brengen. Letterlijk, door een ijsbaan te plaatsen in het hart van Bennebroek
en daar omheen een feestelijk en divers activiteitenprogramma aan te bieden voor jong
en oud, gesteund door de middenstand in Bennebroek en vele bevlogen vrijwilligers.

Neem contact met ons op!

Helpt u ons?
Voor de derde keer gaat Bennebroek Winter Wonderland plaatsvinden! Het
zou fantastisch zijn als u ons (weer) daarbij helpt. Wij willen dit feest mogelijk maken samen met alle Bloemendalers, door subsidie aan te vragen,
vermogensfondsen te benaderen en samen te werken met lokale bedrijven
en winkeliers.
Wij waarderen het enorm als u (weer) één van de sponsoren wordt van dit
prachtige evenement!
Namens stichting Bennebroek Winter Wonderland bedanken
wij u alvast voor uw steun. Samen maken wij er een
onvergetelijke editie van!

“Verbinding, Samen, Ontmoeten”

Postadres:
		
		

Stichting Bennebroek Winter Wonderland
Van Kinsbergenlaan 22
2121 WB Bennebroek

Telefoon
E-mail		
Website

: 06 - 43 24 73 29 (Rogier Dijkstra, sponsoring)
: info@bennebroekwinterwonderland.nl
: www.bennebroekwinterwonderland.nl

Facebook
Instagram

: www.facebook.com/bennebroekwinterwonderland
: www.instagram.com/bennebroekwinterwonderland

KvK nummer
Btw nummer

: 71583041
: 858772012B01

Bestuur Stichting Bennebroek Winter Wonderland,
Jeanette, Annemarie en Rogier

www.bennebroekwinterwonderland.nl

