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Het Dorpsfeest Hoogland is er trots op één van de grootste evenementen van de Amersfoort te 
zijn, met een verscheidenheid aan gerenommeerde bedrijven die wij tot onze sponsors mogen 
rekenen. Ons doel is om de bewoners uit Amersfoort en omgeving met elkaar in contact te brengen 
en dat zij hun sociale verbinding kunnen onderhouden. Wanneer u zich als sponsor wilt verbinden 
aan het Dorpsfeest Hoogland stellen wij dat zeer op prijs. Vele bedrijven voelen zich al geruime tijd 
betrokken bij ons evenement. Het belangrijkste wat het Dorpsfeest Hoogland u als sponsor te 
bieden heeft, is de mogelijkheid tot het vergroten van de naamsbekendheid van uw onderneming, 
het leggen van contacten met - en het opbouwen van - relaties tussen andere sponsoren. 
Daarnaast creëert u goodwill met een sponsorschap. Doordat ons evenement door onze bezoekers 
hoog wordt gewaardeerd, wordt uw sponsoring automatisch verbonden met dit positieve gevoel. 
 
Sponsorpakketten 
Met de sponsormogelijkheden tijdens het Dorpsfeest Hoogland, zijn wij ervan overtuigd u een 
uniek evenement te bieden met vele mogelijkheden voor uw bedrijf en uw gasten. U kunt kiezen 
uit diverse sponsorpakketten die binnen ieders budget past. Elk pakket vertegenwoordigt een 
waarde met bijbehorende mogelijkheden. Hieronder staat in het kort beschreven wat uw 
mogelijkheden en onze tegenprestaties zijn. 
 
Heeft u interesse? Stuur dan een e-mail naar: sponsoring@dorpsfeesthoogland.nl 
We nemen dan z.s.m. contact met u op om samen de mogelijkheden te bespreken. 
 
Hoofdsponsor 
Een hoofdsponsor gaat een exclusieve verbintenis aan met de Stichting Dorpsfeest Hoogland. Deze 
verbintenis wordt gezamenlijk opgesteld en afgestemd met de mogelijkheden die binnen het 
Dorpsfeest van toepassing kunnen zijn. 
 
Bronzen Hoogie 
Een sponsor die bijdraagt vanaf € 75,-- tot € 300,- excl. btw wordt het volgende geboden: 
· een uitnodiging voor het dagprogramma op zaterdagmiddag in de ontvangstruimte; 
· naamsvermelding in het programmablad; 
keuze uit een digitale uiting: 

- naamsvermelding op de website, of; 
- bedrijfslogo op TV-kar/LED scherm op het terrein. 

 
Zilveren Hoogie 
Een sponsor die bijdraagt vanaf € 300,- tot € 500,-- excl. btw wordt het volgende geboden: 
· nagenoeg gelijk aan Bronzen Hoogie, +; 
· mogelijkheid tot het plaatsen van twee reclameborden op het Dorpsfeestterrein; 
· naamsvermelding op de website en bedrijfslogo op TV-kar/LED scherm op het terrein; 
· uitnodiging voor de donderdagavond voor 2 personen. 
 
Gouden Hoogie 
Een sponsor die bijdraagt vanaf € 500,- tot € 1.000,-- excl. btw wordt het volgende geboden: 
· nagenoeg gelijk aan Zilveren Hoogie, +; 
  naamsvermelding bij uitreiking prijzen gesponsord programma; 
· twee vrijkaarten voor een feestavond, keuze uit de vrijdag- en/of zaterdagavond; 
· naamsvermelding op de website met link naar eigen website. 
 
Platina Hoogie 
Een sponsor die bijdraagt vanaf € 1.000,- tot € 3.000,-- excl. btw wordt het volgende geboden: 
· nagenoeg gelijk aan Gouden Hoogie, +; 
· uitnodiging voor de welkomstbijeenkomst op donderdagavond met andere sponsoren; 
· vier vrijkaarten voor een feestavond, keuze uit de vrijdag- en/of zaterdagavond en Dreesfeest. 
 
Adverteerderspakket 
Een adverteerder heeft de keuze uit de volgende advertentiemogelijkheden in het programmablad 
en wordt met een oplage van 23.500 huis aan huis verspreid in Amersfoort Noord. 
· full colour advertentie 1/8 pagina à € 175,- 
· full colour advertentie 1/4 pagina à € 290,- 
· full colour advertentie 1/2 pagina à € 560,- 
(prijzen zijn exclusief btw en opmaakkosten van de advertentie) 
 
Naast deze sponsorpakketten zijn er ook overige sponsormogelijkheden en adverteerderspakketten 
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OVERZICHT SPONSORPAKKETTEN 2019 

 
 Hoofdsponsor 

 
Vanaf 

€3.000,-- 

Platina 
Hoogie 
Vanaf 

€1.000,-- 

Gouden 
Hoogie 
Vanaf 

€500,-- 

Zilveren 
Hoogie 
Vanaf 

€300,-- 

Bronzen 
Hoogie 
Vanaf 
€75,-- 

Naamsvermelding (full colour) 
achterzijde van programmablad  

    

Bedrijfsnaam en -logo in een 
reclamebanner op de website  

    

Bedrijfsnaam en -logo op twee 
banieren (ingang en terrein)  

    

Bedrijfsnaam en -logo op 
reclamedoeken (ingang)  

    

Eén reclamebord op het hoofdveld 

 
    

Bedrijfsnaam en – logo op de T-
shirt vrijwilligers / commissies  

    

Mogelijkheid bedrijfsfilm op TV-kar 
/ LED-scherm  

    

Mogelijkheid voor acht passe-
partout kaarten op naam  

    

In overleg kaarten te koop tot aan 
donateursverkoop. Keuze uit max. 
6 kaarten voor de vrijdag en/of 
zaterdagavond en Dreesfeest 

 
    

Mogelijkheid voor deelname van 
één Sterrenslagteam  

    

Naamsvermelding bij uitreiking 
prijzen gesponsord programma    

  

Uitnodiging bijeenkomst incl. 
buffet op donderdag   

   

Vier vrijkaarten, keuze uit de 
vrijdag- en/of zaterdagavond en 
Dreesfeest 

 
 

   

Twee vrijkaarten, keuze uit de 
vrijdag- en/of zaterdagavond en 
Dreesfeest 

  
 

  

Bedrijfsnaam en-logo op de 
website incl. link eigen website  

  
  

Twee vrijkaarten voor de 
feestavond op donderdag  

   
 

Mogelijkheid voor het plaatsen van 
twee reclameborden  

   
 

Naamsvermelding in het 
programmablad  

    
Mogelijkheid voor vermelding op 
website en bedrijfslogo op TV-kar 
/ LED scherm     

 

Keuze uit vermelding op de 
website of TV-kar / LED-scherm     

 
Uitnodiging ontvangstruimte en 
dagprogramma op zaterdag      
Naast deze sponsorpakketten zijn er ook overige sponsormogelijkheden en adverteerderspakketten 
Heeft u interesse? Stuur dan een e-mail naar: sponsoring@dorpsfeesthoogland.nl 
                           of vraag het aan één van de sponscommissieleden 

 
 


