
 

Op 16, 17 en 18 september 2022 vindt de eerste editie 
van Havendagen Zevenbergen plaats!

“Het feestelijke weekend gaat van start op vrijdag- 
avond met het openingsspektakel van de terug-
gekeerde haven, de off iciële opening waar we  
zo lang op hebben moeten wachten. Op zaterdag 
en zondag organiseert Ondernemersvereniging 
Zevenbergen (OVZ) aansluitend twee feestelijke 
havendagen voor de hele familie.

Zaterdag kunnen bezoekers zich vermaken met 
onder andere een braderie, diverse modeshows 
en een bomvol podiumprogramma op het horeca- 
plein in het centrum tot in de late uren. Op het 
podium treden lokale artiesten zoals dansscholen,  
theatergroepen, initiatieven, verenigingen en  
muzikale acts. 

De zondag zal in het teken staan van sport en spel 
waarbij verenigingen en stichtingen zichzelf kun-
nen etaleren. Zowel langs de nieuwe haven als ook 
op het centrale podium. Ook treden dit weekend 
drie landelijke bekende artiesten op. 

De havendagen zijn vrij toegankelijk voor alle  
bezoekers. Primaire doelgroep is vanzelfsprekend 
Zevenbergen en de omliggende kernen. Daarnaast 
zijn de havendagen er ook op gericht op de komst 
van bezoekers van aangrenzende gemeenten om 
bezoekers op een leuke manier kennis te laten 
maken met Zevenbergen. 

braderie, optredens, 
muziek, modeshow, 
demonstraties, 
sport en spel...

www.havendagenzevenbergen.nl
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Zonder sponsoren kun je tegenwoordig bijna 
geen grootschalige meerdaagse evenementen 
meer organiseren. Met uw sponsoring draagt u bij 
aan de totstandkoming van de eerste editie van 
de Zevenbergse Havendagen. 

Daarnaast biedt dit u de mogelijkheid om uw bedrijf,  
zowel op het evenement als in offline én online 
communicatie, middels promotiemateriaal onder  
de aandacht te brengen. 

Hiernaast vindt u een overzicht van onze 
sponsorpakketten. Geniet van maximale exposure  
voor uw bedrijf tijdens de Zevenbergse Havendagen.  
Alle sponsorpakketten worden aangegaan voor  
1 jaar. Wees er snel bij want Op=Op!

Bezorgt u samen met ons een glimlach op het 
gezicht van al de bezoekers?

Interesse in sponsoring of heeft u vragen?  
Neem dan contact met ons op.

Voor vragen over afmetingen, materialen en andere 
aanleverspecificaties van de verschillende pakketten 
verwijzen wij u graag door naar

sponsoring@havendagenzevenbergen.nl

SPONSOR
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MEER INFO:
Inhoud sponsorpakket:

 Prominente advertentie in de programmagids  
 ½ pagina (exclusief voor sponsoren)
 Logovermelding + link op website
 Logovermelding op de LED Schermen zowel

 zaterdag als zondag
 Logo vermelding website + weblink
 1 Enkelzijdig bedrukte spandoek(en) van  

 max. 60 x 300 cm
 Logo vermelding op bierviltjes 
 5 x Facebook & Instagramvermelding
 2 x LinkedIn vermelding 
 8 kaarten VIP-Plein zowel zaterdag als zondag
 80 consumptiemunten
 Gratis hapjes op het VIP-Plein

SPONSORPAKKET 
HAVENMEESTER €2500

EXCL. BTW

Hoofdsponsorschap  
wordt in een persoonlijk overleg vastgesteld. 

Pakketprijs in overleg
 Prominente advertentie in de programmagids  

 1/1 pagina (exclusief voor sponsoren)
 Logovermelding + link op website
 Logovermelding op de LED Schermen zowel   

 vrijdag, zaterdag als zondag
 Logo vermelding website + weblink
 2 Enkelzijdig bedrukte spandoek(en) van  

 max. 60 x 300 cm
 Logo vermelding op bierviltjes 
 5 x Facebook & Instagramvermelding
 5 x LinkedIn vermelding 
 10 kaarten VIP-Plein zowel zaterdag als zondag
 100 consumptiemunten
 Gratis hapjes op het VIP-Plein

HOOFDSPONSOR
PRIJS

IN OVERLEG

Inhoud sponsorpakket:  

 Logovermelding + link op website
 Logovermelding op de LED Schermen zondag
 Logo vermelding website + weblink
 2 x Facebook & Instagramvermelding
 4 kaarten VIP-Plein zowel zaterdag als zondag
 32 consumptiemunten
 Gratis hapjes op het VIP-Plein

SPONSORPAKKET 
STUURMAN €850

EXCL. BTW

Inhoud sponsorpakket:                                                                                                                                   
                                                                                                                                                   
 Logovermelding + link op website
 Logovermelding op de LED Schermen zondag
 Logo vermelding website
 1 x Facebook & Instagramvermelding
 2 kaarten VIP-Plein zowel zaterdag als zondag
 16 consumptiemunten
 Gratis hapjes op het VIP-Plein

SPONSORPAKKET 
BOOTSMAN €500

EXCL. BTW

Inhoud sponsorpakket:                                                                                                                                   
                   
 Logovermelding + link op website
 Logovermelding op de LED Schermen zowel   

 zaterdag als zondag
 Logo vermelding website + weblink
 3 x Facebook & Instagramvermelding
 1 x LinkedIn vermelding 
 6 kaarten VIP-Plein zowel zaterdag als zondag
 60 consumptiemunten
 Gratis hapjes op het VIP-Plein

SPONSORPAKKET
KAPITEIN €1500

EXCL. BTW
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6X
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10X


