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www.binnenvaartdagen.nl

MEER INFORMATIE?
Bel of mail naar  

www.binnenvaartdagen.nl

De eerste Binnenvaartdagen in Zwijndrecht 
waren een groot succes.

Op vrijdag 9, zaterdag 10 en 
zondag 11 september 2022 hebben we weer 
een geweldig programma voor jong en oud

Om dit mogelijk te kunnen maken zoeken wij partners.
Bijgaand vindt u alle mogelijkheden om de Binnenvaartdagen 

Zwijndrecht te sponsoren en op deze manier uw bedrijf onder de 
aandacht te brengen van een groot publiek.

Alle prijzen in deze sponsorbrochure zijn exclusief B.T.W.

www.binnenvaartdagen.nl



Sponsormogelijkheden 
BINNENVAARTDAGEN ZWIJNDRECHT 2022

+  2x spandoek van 200 x 100cm met eigen reclame op het evenemententerrein
+  Aanleveren eigen promotiefilm van 30 seconden voor op het ledscherm 
+ Promotiefilm van 30 seconden op www.binnenvaartdagen.nl
+ € 1000,- korting op een pagodetent
+ 200 consumptiemunten

LOGOVERMELDING:
R Als vip sponsor in Maritiem Courant
R Op www.binnenvaartdagen.nl
R In de nieuwsbrief
R Logovermelding als vip sponsor op de reclametoren bij de entrée
R In het programmaboekje
R Sponsor vermelding op social media

 € 4500,-

NAAMSVERMELDING:
R Als brons sponsor in Maritiem Courant
�R Op www.binnenvaartdagen.nl
R ��Als brons sponsor op de reclametoren  

bij de entrée  € 450,-

NAAMSVERMELDING:
R Als zilver sponsor in Maritiem Courant
�R Op www.binnenvaartdagen.nl
R In de nieuwsbrief
R Als zilver sponsor op de reclametoren bij de entrée
R In het programmaboekje
R Sponsor vermelding op social media

 € 750,-

€ 750,-

LOGOVERMELDING:
R Als goud sponsor in Maritiem Courant
R Op www.binnenvaartdagen.nl
R In de nieuwsbrief
R Als goud sponsor op de reclametoren bij de entrée
R In het programmaboekje
R Sponsor vermelding op social media

+   Spandoek van 200 x 100cm met eigen reclame op het  
evenemententerrein

+ € 500,- korting op een pagodetent  € 1950,-

BRONS
SPONSOR

ZILVER
SPONSOR

VIP
SPONSOR

GOUD
SPONSOR

LOGOVERMELDING:
R Als hoofdsponsor in Maritiem Courant
R Op www.binnenvaartdagen.nl
R In de nieuwsbrief
R Als hoofdsponsor op de reclametoren bij de entrée
R In het programmaboekje
R Vermelding op social media
R Op podiumdoek als hoofdsponsor

 € 9500,-

+   2 baniervlaggen met eigen reclame op het evenemententerrein
+   Aanleveren eigen promotiefilm van 30 seconden voor op het ledscherm 
+   Promotiefilm van 30 seconden op www.binnenvaartdagen.nl
+    2 pagodetenten gratis voor 3 dagen inclusief  

standaardinrichting

LOGOVERMELDING:
R Podiumsponsor vermelding in Maritiem Courant
R Op www.binnenvaartdagen.nl
R In de nieuwsbrief
R Als podiumsponsor op de reclametoren bij de entrée
R Als podiumsponsor in het programmaboekje
R Podiumsponsor vermelding op social media

 € 5000,-
+  Het podium wordt in alle communicatie vermeld  

als het “uw bedrijfsnaam” podium.
+ Uw bedrijfsnaam wordt groot vermeld op het podium. 

HOOFD
SPONSOR

Sponsormogelijkheden 
BINNENVAARTDAGEN ZWIJNDRECHT 2022

PODIUM
SPONSOR

    Tijdens de Binnenvaartdagen Zwijndrecht heeft u de mogelijkheid om een pagodetent, kleine tent of 
marktkraam te huren voor 2 dagen op vrijdag en zaterdag, 3 dagen incl. zondag is optioneel.  
Met 16.500 bezoekers vorig jaar in 2 dagen is dit een perfecte manier om uw bedrijf te promoten. 
 
 
+ PAGODETENT (4 x 4 meter)   
    Inclusief stroompunt en standaardinrichting. € 1500,- 

+ KLEINE TENT (2,5 x 2,5 meter)     Exclusief inrichting, dit kunnen wij uiteraard tegen een meerprijs verzorgen. € 500,- 

+ MARKTKRAAM €  350,-

Presenteer uw bedrijf bij een groot publiek! 

Sponsormogelijkheden 
BINNENVAARTDAGEN ZWIJNDRECHT 2022

   Reuzenrad voor het hele gezin, voor een prachtig uitzicht over de rivieren. 
 
+  Uw bedrijfslogo wordt op een groot bord bij het reuzenrad geplaatst.

 € 10.000,-

reuzenrad sponsor

    Het barpersoneel, de medewerkers en de vrijwilligers dragen een Binnenvaartdagen Zwijndrecht t-shirt. 
 
+  U kunt exclusief op deze shirts vermeld staan met uw bedrijfslogo.  OP AANVRAAG

kleding sponsor

    Tijdens de Binnenvaartdagen Zwijndrecht wordt er betaald met muntjes.  
�
+  Als sponsor wordt uw bedrijfslogo op 100.000 muntjes gedrukt aan één zijde.  € 7500,-

MUNTEN SPONSOR

De stichting is opgericht in november 2021, in eerste instantie op initiatief van een groep 
binnenvaartondernemers om de “Binnenvaartdagen Zwijndrecht” gefinancierd te krijgen met 
elkaar in plaats van ieder op zichzelf. Deze dagen bleken immens populair en ook mede onder 
de scholieren. De ondernemers zien dat er te weinig concrete aandacht is in de samenleving 
voor de binnenvaart en willen dat graag veranderd zien. Aanmelden als sponsor kan via
www.vriendenvandebinnenvaart.com of info@vriendenvandebinnenvaart.com.

vriendenvandebinnenvaart.com


