
Zaterdag 18 december t/m zondag 9 januari
Grote Markt, Gorinchem

Voor meer informatie kijkt u op: gorcumswinterfestijn.nl

Gorcums Winterfestijn Sponsorbrochure
Schaatsen in de allermooiste vestingstad van Nederland!

Schaatsvrienden (€ 150)
Vrienden zijn loyaal aan het evenement en dragen het evenement een warm hart toe. Ook 

krijgen vrienden een sponsorvermelding op onze website en wordt uw bedrijfsnaam vermeld 

op het Gorcums Winterfestijn ‘Vrienden van’ reclamebord aan de binnenzijde van de ijsbaan.

Materialensponsor
Bij het leveren van materialen of diensten, is de netto inkoopwaarde de basis voor het 

bijpassende sponsorpakket.

Arrangementen
Bent u op zoek naar een unieke locatie in Gorinchem om uw nieuwjaarsborrel of bedrijfsuitje 

te houden? Dan kan dit uitstekend bij het Gorcums Winterfestijn. Combineer de borrel met 1 

of 2 schaatsuren en wij zorgen voor een bijzondere avond! Informeer naar de mogelijkheden.

Persoonlijk sponsorpakket
Naast de kant en klare pakketten is het ook mogelijk om een sponsorpakket op maat samen 

te stellen. In een gesprek ontstaan meestal de leukste ideeën. Mocht u specifieke wensen 

hebben, laat het ons weten dan plannen we hiervoor een afspraak in! 

Donateur van Gorcums Winterfestijn
U vindt dat de ijsbaan moet blijven bestaan en wil door een eenmalige gift hieraan 

bijdragen? Stort uw donatie op rekeningnummer NL60 ABNA 0817 6688 37 t.n.v. Stichting 

Gorinchem Citymarketing. Vermeld u bij omschrijving Gorcums Winterfestijn.

Hopelijk bent u net zo enthousiast over het Gorcums Winterfestijn als wij en wilt u ons 

ondersteunen. De organisatie van het Winterfestijn neemt binnenkort contact met u op over 

sponsoring van dit mooie evenement.

Sponsor worden? Bedankt!
U kunt contact opnemen met:

Rowena Lopulalan via telefoonnummer 06 - 48 16 78 33

of per e-mail rowena@gorcumswinterfestijn.nl

Voor meer informatie kijkt u op:

gorcumswinterfestijn.nl

F R I E N D S  F O R E V E R



Grootte van de ijsbaan	 Rond	de	fontein:	519	m2	en	overkapt

Locatie Grote	Markt	in	Gorinchem

Duur	 3	weken	familieplezier	van	18	december	t/m	9	januari

Bezoekers laatste editie	 Ruim	14.000	schaatsers,	1.000	basisschoolleerlingen,	100
	 	 KDV/BSO	kinderen,	tienduizenden	bezoekers	en	passanten.

Aankleding	 Het	hele	plein	wordt	in	kerstsfeer	gehuld	en	prachtig
	 	 versierd.	De	lichtjesregen	aan	diverse	panden.	De	gezellige
	 	 horecatent	en	er	is	ook	weer	een	terras	langs	de	baan.

Programma	 Volop	activiteiten;	zoals	disco,	kleuter-	en	schoolschaatsen.

Prijzen	 •	 Entree	€	3,50
	 	 •	 Schaatsverhuur	€	3,50
	 	 •	 10-rittenkaart	€	30,-

Leuk!	 Sinds	2018	toegankelijk	voor	rolstoelgebruikers.

Website	 www.gorcumswinterfestijn.nl

Het Gorcums Winterfestijn is mogelijk door de inzet van 50 vrijwilligers!

Algemene gegevens Gorcums Winterfestijn

15e editie Gorcums Winterfestijn
Dit jaar zal de 15e editie van het Gorcums Winterfestijn plaatsvinden. In de afgelopen 14 jaar 

is het Gorcums Winterfestijn uitgegroeid tot hét winterevenement van en voor Gorinchem. 

Enorm trots zijn we dat we ieder jaar zoveel bezoekers van jong tot oud mogen ontvangen. 

En dat lukt ons niet alleen, dat doen we samen met jullie! De vele sponsoren die het win-

terse evenement al jarenlang een warm hart toedragen.

Er zijn standaard pakketten, maar ook op maat gemaakte pakketten zijn mogelijk. Graag 

gaan we samen in gesprek over een mogelijke sponsorinvulling. Bent u erbij?

Hoofdsponsor (sponsorbijdrage: n.o.t.k.)
Wilt u zich voor langere tijd verbinden aan het Winterfestijn? Wordt dan voor een periode 

van 3 jaar exclusieve naamgever van het Gorcums Winterfestijn. Uw naam wordt verbonden 

aan het evenement en aan het jaarlijks project Schoolschaatsen dat door u als hoofdsponsor 

mogelijk wordt gemaakt voor ruim 1000 scholieren. Denk hierbij aan alle on- en offline 

uitingen van het Gorcums Winterfestijn en ook de communicatie richting alle basisscholen 

in Gorinchem. Én we bespreken natuurlijk uw individuele promotionele wensen als 

hoofdsponsor.

Alleen een sponsorbord?  Vul uw pakket aan met:
In overleg is het ook mogelijk alleen * 10 x entree incl. schaatsverhuur € 60,-

een sponsorbord van 125 x 70cm met * 10 x 10-rittenkaarten € 250,-

bedrijfslogo aan de binnenkant van *Full colour logo 2 LED-schermen ijsbaan

de ijsbaan te hangen (afhankelijk van de  v.a. € 250,-

beschikbare ruimte). Kosten: € 550,-. Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.
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Sponsorpakketten

 Pakketkeuze Caponnière Waterpoort Grote Toren Molen de Hoop Dalempoort Vesting

 Sponsorbijdrage € 250 € 600 € 1.150 € 1.500 v.a. € 2.500 v.a. € 5.000

 Uw bedrijfslogo met twee andere ondernemers  - - - - -

 op reclamebord aan de binnenzijde ijsbaan*

 Toegangskaart sponsoravond 2 2 2 2 2 2

 Tickets entree schaatsbaan en schaatsverhuur 2 5 7 10 15 30

 Reclamebord* met bedrijfslogo aan de - 1,25 2,5 2,5 2,5 5

 binnenzijde ijsbaan (aantal meters)

 Full-colour Logo/naamsvermelding LEDschermen - 

 Advertentie Schaatskrant - - 1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina 3/4 pagina

 Raamposter 'Wij zijn trouwe sponsor van - - 

 het Gorcums Winterfestijn'

 voor eigen bedrijfsruimte

 Uw logo op een prominente plek op onze - - - 

 website mét link

 EXCLUSIEF Dagsponsor van de ijsbaan: - - - - -

 1 dag gratis schaatsen voor relaties/personeel

 en extra exposure op deze dag*

 * Het reclamebord wordt door en op kosten van het Gorcums Winterfestijn vervaardigd in één kleur, na aanleveren van een bruikbaar digitaal eps-bestand.
 Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW.



Exclusief voor Vesting sponsoren:
U bent de dagsponsor van de ijsbaan! Nodig uw relaties / personeel (max. 75) uit voor 

1 dag gratis schaatsen. Promoot uw bedrijf op deze dag met een eigen bord bij de 

ingang, op de tv-schermen en rondom de ijsbaan. Kortom de hele dag veel exposure 

voor uw bedrijf! De baan blijft toegankelijk voor andere bezoekers.

Uitgezonderd tijdens schoolschaatsen en op kerst- en feestdagen. Informeer naar de 

mogelijkheden en voorwaarden. Wij staan open voor uw ideeën om uw bedrijf deze

dag in beeld te brengen. 


