Koetstock
Festival 2020
5 & 6 JUNI 2020

o
K
e
t
r
s
a

www.koetstock.nl

0

0
- 2

2

19

95

ck
to

25 ja

SPONSOR INFORMATIE

@koetstock

facebook.com/koetstock

@KoestockKockengen

0

25 jaar Koetstock

- 20

2

25 ja

19

95

ck
to

Koet
s
ar

5 en 6 juni 2020
Het Koetstockfestival verandert mee!

Plezier, energie, feest en gezelligheid. Familie en vrienden. Voor en door inwoners uit Kockengen en omstreken. Alles ten behoeve van het zwembad ‘De Koet’. Zomaar wat termen die u als sponsor mogelijk al vele jaren voorbij ziet
komen. Termen waar wij super trots op zijn én elk jaar hard voor werken om dat te realiseren.
En dat al 25 jaar! Koetstock is ‘wereldberoemd in Kockengen en omgeving’ als het swingende festival waarbij jong
en oud samenkomt om te genieten van de zomer en bij te praten met vrienden, terwijl bezoekers genieten van ijzersterke livemuziek en heel veel gezelligheid. Dit wordt al die jaren al mogelijk gemaakt door vele sponsors en vrijwilligers en dat willen we de 25e editie duidelijker laten zien.

Veranderingen

Bij de jubileumeditie pakken we uit. Daarom gaat de indeling van het terrein ook wat veranderen: met meer ruimte
voor activiteiten voor jong èn oud en meer ruimte voor de eet- en drankhoek. Hierbij willen we u als ondernemer een
prominentere plek geven. Zo kan u, naast uw naamsbekendheid vergroten, ook aan de bezoekers laten zien wat u
onderscheidend maakt.

Ondernemers in de spotlight

We zijn trots op de veelzijdigheid van alle ondernemers in Kockengen en omgeving. Die diversiteit willen we graag
laten zien op het Koetstockfestival. Denk hierbij aan zoete of hartige specialiteiten in de eethoek, een levensgroot
zenuwspiraal spel of andere spellen, T(r)ap je eigen bierfiets, een verrassende actie zoals een sneltekenaar of leuke
weggevers als een tegoedbon of een workshop. Uiteraard kijken wij graag naar wat bij u past als ondernemer. En
heeft u andere ideeën, laat het ons gerust weten. We denken graag mee!

Opbrengsten ten behoeve van Zwembad ‘De Koet’

Al met al kunnen we met het Koetstockfestival al 24 jaar bijdragen aan het Zwembad ‘De Koet’ in Kockengen. Van
alle opbrengsten is er al een nieuw peuterbad, velddrainage, bouw van de schuur met overkapping, renovatie van
douche- en toiletgroepen, nieuwbouw kassaruimte en de nieuwe badmeestertoren gerealiseerd. Komend jaar is het
groot onderhoud aan de beurt. Met uw hulp kunnen de ruim 30.000 bezoekers per jaar weer vele jaren genieten van
deze ontmoetingsplek.
Niet voor niets staan we er dit jaar extra bij stil: het Koetstock festival is door en vóór iedereen uit Kockengen en
omgeving. Samen zorgen we weer voor een swingend en gezellig muziekfestival weekend in juni. Mogen wij weer
op uw steun rekenen?
En als u een mogelijk nieuwe sponsor bent: mogen wij u dan bij de club sponsoren verwelkomen?

Alvast bedankt!
Hartelijke groet,
Het Koetstockbestuur
Adrie, Bert, Richard, Jos, Hendrik-Jan, Niels, Cor, Rianne, Marek
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Welke vorm van sponsoring past bij mij?

Het sponsorteam vertelt u graag meer over de diverse sponsormogelijkheden. Dit team bestaat uit:
Hendrik Jan Janzen
Sponsorcommissielid					
e-mail: sponsoring@koetstock.nl
telefoon: 06- 558 437 00

Marek Schouten
Sponsorcommissielid				
e-mail: sponsoring@koetstock.nl
telefoon: 06- 113 351 24

Richard Oostveen
Sponsorcommissielid					
e-mail: sponsoring@koetstock.nl
telefoon: 06- 261 343 17

Samen met dit sponsorteam wordt de inhoud van het pakket doorgenomen en duidelijk uitgelegd. Uiteraard staan we
open voor aanvullende wensen en ideeën. U bereikt het sponsorteam het snelst via het vermelde e-mailadres. Stuur
uw vraag naar het sponsorteam en zij nemen contact met u op. De sponsorpakketten kunt u ook downloaden op www.
koetstock.nl.

Blijf op de hoogte

Natuurlijk houden we onze sponsors als eerste op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Ook via nieuwsberichten,
Twitter, Facebook, Instagram en onze website brengen we nieuws bij iedereen in Kockengen en omgeving.
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SPONSORPAKKETTEN 2020

Sponsor 1
€ 500,-

Sponsor 2
€ 160,-

Sponsor 3
€ 85,-

Sponsor 4
€ 60,-

LUDIEKE positionering als ondernemer:

‘T(r)ap je eigen bierfiets’, een gezellige zithoek, ‘K(l)eur de auto kindermiddag’, een wijnproeverijtje met bijpassende hapjes, een levensgroot zenuwspiraal spel, tractorpulling; eigen ideeën zijn ook welkom!
LOGO op 2x beachvlaggen bij entree
festivalterrein
LOGO op flyer huis-aan-huis in 10.000 adressen in Gemeente Stichtse Vecht
ADVERTENTIE rondje Kockengen (oplage
1680 stuks)
ADVERTORIAL in Koetstockfestivalkrant
(oplage 2500 stuks)

1/1 pagina

LOGO op banner centraal op het terrein
LOGO op led-screen midden op het festivalterrein met een frequentie van X slots per
cyclus
Ter besteding tijdens het Koetstock festival
horecamunten t.w.v. € 2,50

20 slots/ 8 sec

12 slots /4 sec

8 slots/ 4 sec

15x

10x

5x

Afm. 17x11cm

Afm. 17x5 cm

Afm. 8,5x4 cm

LOGO in de Koetstockfestivalkrant (oplage
2500 stuks)

LOGO op speciale sponsorpagina met link
naar eigen website
Vermelding op social media in aanloop naar
Koetstock
Uitnodiging voor de “Samen voor de Koet”
Koetstockborrel op vrijdag 5 juni
20:00 -21:30 uur

Afm. 8,5x4 cm
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Sponsoring materieel
Laat uw specialiteit zien door sponsoring van materieel. Denk hierbij aan steigers, eten&drinken, shirts, zitzakken,
tentdoek, etc. Kortom, alles wat nodig is om het Koetstock festival te organiseren. U krijgt hiervoor een speciale vermelding en zichtbaarheid volgens de sponsorpakketten, afhankelijk van de waarde in materieel.
LEUKE give-away/winactie in de aanloop naar- en tijdens het Koetstock festival.
Vooraf via social media of tijdens het festival valt u extra op met een leuke actie. Denk aan een tegoedbon bij de zoveelste bezoeker, een workshop of leuke, bruikbare producten/diensten. We denken graag met u mee voor een passende invulling. Deze actie is een aanvulling op het junior sponsorpakket.
Vriend van Koetstock
Draagt u Koetstock een warm hart toe en wilt u een eenmalige financiële bijdrage leveren? Ook dat is van harte welkom.
Met specifieke item sponsoring werken wij op first come, first serve basis.

BELANGRIJKE DATA !!
Koetstock 2020
5 & 6 juni 2020
Vrijdag 5 juni 		
Zaterdag 6 juni		
			

19:00 – 01:00 uur
12:00 – 00:00 uur
Start festival met een regulier programma én een kinderprogramma

Wij zijn u als sponsor niet alleen enorm dankbaar, we hechten ook waarde aan een goede relatie. Dit alles om nog
beter in te kunnen spelen op uw wensen en behoeften. Noteer daarom alvast de volgende datum in uw agenda, zodat
we elkaar persoonlijk kunnen ontmoeten.

5 juni 2020		

Sponsorborrel

Dit mag u absoluut niet missen! Terwijl het Koetstockfestival in volle gang is, bieden we u de gelegenheid om kennis
te maken met andere sponsors, een ontspannen netwerkomgeving en uiteraard de mogelijkheid om te genieten van
alle activiteiten en muziek op het Koetstockfestival. Alle sponsoren zijn van harte welkom!
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De normale sponsoring kan nadrukkelijker getoond worden door een SPECIAL te ondersteunen.

Special sponsors worden extra onder de aandacht gebracht bij de festivalbezoekers door banners en een groot LEDscherm naast het podium. Ook zullen de special sponsors regelmatig benoemd worden, (zoals social media, website,
persberichten, blogs) tijdens het programma op het podium, op zowel de vrijdag als zaterdag.
De investering voor een specialsponsoring bedraagt als instap het juniorsponsorschap (twv € 60,00) en daarboven de
bijdrage voor de special. Bij toekenning van specials aan sponsoren heeft de hoger betalende sponsor voorrang op
andere vormen van sponsoring.

Wij bieden de volgende specials aan:

SPECIAL PODIUM
5 + 6 juni

€ 2250,- excl. Btw *

Uw naam in het geheugen gegrift
van alle bezoekers? Dit kan door
uw naam te verbinden aan het
podium! Dit geeft volop exposure,
door permanente zichtbaarheid
van banners aan de zijkanten van
het podium, in alle communicatie
en beelden vooraf, tijdens en na
het festival én tijdens het programma bij aankondigingen.
* De factuur kan gericht worden
aan de organisatie voor btw teruggave. U bepaalt en levert zelf de
banners aan.

SPECIAL EET- EN DRANKHOEK
5 + 6 juni

€ 1000,-

De Eethoek en Drankhoek staan
centraal op het festivalterrein en
daarmee staat u als sponsor volop
in de belangstelling. Tijdens het
gehele festival is de naam van de
sponsor verbonden aan de Eethoek
en Drankhoek en zichtbaar d.m.v.
een banner naast de tent. U sponsort hierbij ook een vijftal picknicktafels- en banken, voor dankbaar comfort van de bezoekers. U
bepaalt en levert zelf de banners
aan.

SPECIAL LEUKE ACTIE
5 + 6 juni

€ 750,- excl. Btw

De 25e editie pakken we extra uit
met verrassende acties; denk aan
een sneltekenaar, levensgrote spellen en speciale optredens. Als sponsor kan u uw naam hieraan verbinden en staat u in de spotlight met
een leuke actie. De actie wordt in
overleg ingevuld..
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Specials
Special Entreekaarten:
€ 1250,-

facebook.com/koetstock

@KoestockKockengen
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Ga voor meer informatie
www.dekoet.nl
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Festivalterrein:
k ‘De Koet’
Zwem- & recreatiepar
Sportweg 3
3628 AZ Kockengen

Zwem- en Recreatiepark ‘De Koet’, Sportweg 3, Kockengen

Entreekaarten 5 & 6 juni				
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:
Belangrijke huisregels

Over goede zichtbaarheid gesproken:
op alle entreekaarten voor beide
festivaldagen staat uw logo prominent
in beeld.
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24e Editie

vrijdag 24 mei

Entreebewijs (13 jaar & ouder)
€10 (voorverkoop) €12,50 (kassa)
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Special Festivalcard:
€ 250,Het betalen van eten en drinken wordt gedaan met bonnen.
Op dit zeer praktische betaalmiddel kan op de volledige achterkant de naam van
de sponsor worden weergegeven met bedrukking naar keuze. In combinatie met
een banner boven de kassa is dit een bijzonder in het oog springende vorm van
publiciteit.

Special Fotoframe:
€ 250,- excl. Btw
Midden op het festivalterrein staat een levensgroot fotoframe met leuke props. Een fotoframe met uw logo is een leuke
vorm van fotomarketing, waarmee u op een hele speelse en natuurlijke wijze uw bedrijf opvallend in de spotlight zet.
Tijdens het Koetstock festival en overal waar de foto op social media accounts na het festival natuurlijk weer te zien is.
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