Koningsdag Amersfoort 2019 |

Sponsorpakketten en tegenprestaties

Op zaterdag 27 april 2019 komt Koning Willem-Alexander samen met zijn familie zijn verjaardag vieren in Amersfoort. De stad kleurt oranje!
Koningsdag met een bezoek van de Koninklijke familie is een uniek feest voor stad en regio. Talloze partijen slaan samen de handen ineen om een geweldig
feest te organiseren waar stad, regio en duizenden bezoekers uit het land op af komen. De NOS zendt dit twee uur live uit, en brengt samenvattingen en
herhalingen. Honderden journalisten uit binnen- en buitenland zijn in de stad op de been om er verslag van te doen. En op vrijdag 26 april zendt de NOS ook
nog het Koningsdagconcert uit, waarvan de opname in Amersfoort plaatsvindt. Het hele weekend zijn er activiteiten rondom Koningsdag. En ook in aanloop
naar Koningsdag zullen bestaande activiteiten zoals de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie in het teken van Koningsdag staan.
De gemeente organiseert dit feest samen met provincie, bewoners en ondernemers uit de stad en de regio. Samen organiseren en vieren we een Koninklijk
feest! Om deze feestelijkheden mogelijk te maken is de hulp van het bedrijfsleven essentieel. Te denken valt aan: ideeën, kennis, advies, (deskundige)
vrijwilligers, producten én geld. Een deel van dit bedrag kan ook in natura worden bijgedragen.
Eric Razenberg (ThiemeMeulenhoff) en Niels Bekking (Bekking & Blitz) zijn ambassadeurs vanuit het bedrijfsleven.
Doe mee! Waarom?
 Koningsdag in Amersfoort is uniek en eenmalig
 Samen vieren we feest en daar wil je een bijdrage aan leveren
 Koningsdag is een waardevol ‘event’ dat bijdraagt aan de sociale cohesie van de stad
 Geen feest heeft zo’n breed publiek als Koningsdag; een bijdrage aan dit feest betekent een breed maatschappelijk bereik.
 Investeer in netwerken, relaties en mensen in de stad en regio
Koningsdag is van en voor ons allemaal. Iedereen kan meedoen. We bieden geen branche exclusiviteit.
Afspraken
Afspraken worden in een brief vastgelegd en door de burgemeester en de partner ondertekend.
De Gemeente Amersfoort stuurt een factuur met kostenplaatsnummer voor het afgesproken bedrag. Dat kan indien gewenst in twee boekjaren.
Contact
Caroline Eekhart | ci.eekhart@amersfoort.nl | +316 51 09 22 46

Sponsormogelijkheden Koningsdag Amersfoort 2019 (onder voorbehoud van afstemming met partners en voortschrijdend inzicht praktische mogelijkheden)
ORANJE
€ 15.000 excl. BTW
Communicatie / exposure
Vermelding op website met
Vermelding in bedankadvertentie
Vermelding op schermen in de stad (*) en tijdens bijeenkomsten
bijv. gemeentelijke nieuwsjaarreceptie, ambassadeursontbijt
Koningsdag special Amersfoort Business nieuwsbrief
‘Special’ weekvideo burgemeester
Gebruik Koningsdag endorsement logo op uw website/briefpapier
Te onderzoeken:
 onderscheidend cadeautje/speldje
 vermelding in programmaboekje
 partner/sponsorvlag
 Film/boekje na afloop
Events / ontvangsten
Speciale sponsorbijeenkomst Koningsdag (maart 2019)
Plaatsen in gereserveerd vak langs de route (*)
Uitnodiging voor Ambassadeursontbijt (maart 2019)
Uitnodiging voor bijeenkomst over ‘Amersfoort en het Koningshuis’
Kaarten voor ‘Koningsdag: de Generale’ op 25 april 2019 waarin
cabaretier Patrick Nederkoorn en Oranje-kenner Oscar Meijer de
stemming peilen, twee dagen voor de grote dag. Te gast zijn oa de
burgemeester, Maartje van Weegen en vele anderen
Meet and greet met de projectleider Koningsdag /Kijkje achter de
schermen
PM – bedankmoment (nader in te vullen) (*)

ROOD
€ 7.500 excl. BTW

WIT
€ 2.500 excl. BTW

BLAUW
€ 500 excl. BTW
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NB geen reclame langs de route / uit zicht TV opnamen EN voor ontvangsten iav het Koningshuis is accreditatie verreist
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