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Wat als ... Iedereen een kijkje zou kunnen nemen in het magische kasteel van Sinterklaas?
Kasteel van Sinterklaas Brugge betovert jong en oud! De bezoeker(tje)s worden onderdeel van een
meeslepend verhaal waarbij de interactie met onze personages cruciaal is. Dit doen we door in te
zetten op beleving, muziek en thematisering, en met behulp van de ongelofelijke bezieling en passie
van onze medewerkers. We creëren samen een magisch moment voor alle bezoeker(tje)s.
Met jaarlijks zo’n 5.000 bezoekers zijn we inmiddels een stevige speler op de markt.
De vierde editie heeft plaats van vrijdag 25 november t.e.m. zondag 4 december 2022. Maak jij
straks onderdeel uit van onze volgende editie? Koppel je bedrijf of KMO aan een succesvol
evenement.
Ontdek hier onze partnerformules!

Nick Blontrock
Hoofd van de organisatie
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▪

Kasteel van Sinterklaas Brugge is een uniek evenement met jaarlijks zo’n 5.000 bezoekers

▪

Mogelijkheden tot hoge visibiliteit voor, tijdens en na afloop van het evenement

▪

Mogelijkheden tot sampling van uw product(en) tijdens het evenement

▪

Mogelijkheid tot gratis tickets (hoeveelheid afhankelijk van de gekozen partnerformule)

▪

Media-aandacht (lokale radio en televisie, sociale media, ...)

▪

Wij kunnen een partnerpakket voorzien op maat van jouw bedrijf

Onze locatie is Kasteel Ten Berghe,
één van de mooiste kastelen van het land.

•

•L

'
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Kasteel van Sinterklaas Brugge heeft verschillende partnerformules, met meerdere
mogelijkheden voor elk budget.
▪

Begunstiger

▪

Standaardformule

▪

Premiumformule

▪

Exclusieve formule (volledig op maat)

Prachtige decors en kostuums zorgen
voor een unieke ervaring bij onze bezoekers

Mogelijkheid
Vermelding van bedrijfsnaam en/of logo op het dankbord in het kasteel

Begunstiger
x

Bedrijfsnaam en/of logo op onze website (hoofdpagina)

Standaard
x
x

Bedrijfsnaam en/of logo op alle pagina’s van de website
Bedrijfsnaam en/of logo gedrukt op alle drukwerk (boekjes, flyers, posters, ...)
Bedrijfsnaam en/of logo gedrukt op alle tickets (= +/- 5.000 tickets)
Mogelijkheid tot het aanbrengen van bijkomende reclame in/rond het kasteel *
Mogelijkheid tot sampling (vb. productpromotie) tijdens het evenement

Premium
x
x
x
x
x
x
x

Mogelijkheid tot sampling (vb. productpromotie) via onze sociale media-kanalen
Mogelijkheid tot product placement **
Mogelijkheid tot branche-exclusiviteit

x
x

Mogelijkheid tot gratis tickets
5 gratis tickets
10 gratis tickets

x
x

in onderling overleg

x
x

Mogelijkheid tot voordeeltickets ***
tot 25 voordeeltickets
tot 50 voordeeltickets

x

x
x

x

in onderling overleg
Prijs partnerpakket in euro (excl. btw)

Exclusief
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
100

250

*

Bijkomende reclame (vb. banners, nadardoeken of vlaggen) is aan te leveren door de partner, visibiliteit en hoeveelheid in onderling overleg.

**

Aan te leveren door de partner, visibiliteit en hoeveelheid in onderling overleg.

*** Voordeeltickets aan 12,95 euro i.p.v. 14,95 euro (incl. btw), zolang de voorraad strekt.
Om een vlotte doorstroming te garanderen werken wij met tijdsloten. De tijdsloten hebben een capaciteit van max. 25 personen.
Grote(re) groepen moeten zich dus verdelen over meerdere tijdsloten.

500

Op aanvraag
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Kasteel van Sinterklaas Brugge

Nick Blontrock

Kasteel van Sinterklaas vzw

Jouw contactpersoon

Maatschappelijke zetel:
Maalse Steenweg 409 - 0201
8310 Sint-Kruis (Brugge)
Ondernemingsnr. 0700.578.2433
IBAN: BE06 0018 4553 3922
BIC: GEBA BE BB
info@kasteelvansinterklaas.be
www.kasteelvansinterklaas.be
facebook.com/kasteelvansinterklaasbrugge

nick.blontrock@kasteelvansinterklaas.be
(+32)498/43.77.51

