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VOORWOORD

Genodigdenterras: ontspannen netwerken
Het genodigdenterras is voor ondernemers het kloppende
hart van Ballonfiësta Barneveld. Netwerken, borrelen, wat te
eten en genieten van het opstijgen van de ballonnen en de
Nightglow gaan er hand in hand. Als betrokken ondernemer
is het genodigdenterras daarom dé place to be in augustus!

Bezorg uw relaties een onvergetelijke avond
Ballonfiësta Barneveld is een laagdrempelig evenement om uw
zakelijke relaties of medewerkers en hun kinderen voor uit te
nodigen. Een avond op het genodigdenterras of een ballonvaart is
voor hen vaak een unieke ervaring.
Beste ondernemer, sponsor,

1eprijs

fotowedstrijd 2017

burg

J. Knippen

36e editie 22 - 25 augustus 2018

2

Van woensdag 22 tot en met zaterdag 25 augustus 2018
vindt de 36ste editie plaats van Ballonfiësta Barneveld.
Vier avonden lang stijgen er weer 30 tot 35 ballonnen op,
waaronder tal van bekende, nieuwe of vergeten special
shapes. Met als toetje een sprookjesachtige nightglow,
inclusief lasershow.
Dat is en blijft een adembenemend schouwspel en zorgt voor
blijvende herinneringen. Zeker bij relaties die u tijdens Ballonfiësta
Barneveld kunt trakteren op een heerlijk avondje uit. Als organisatie
gaan we er voor zorgen dat het u en uw gasten aan niets ontbreekt
op ons genodigdenterras. Zo kunt u als gastheer of gastvrouw
optimaal netwerken en uw relaties onderhouden.
We hopen u dan ook in augustus te verwelkomen op ons
genodigdenterras. Met een breed scala aan sponsorarrangementen
is er ongetwijfeld een aanbod dat bij u past. Ik wijs u ook graag op
onze aantrekkelijke opties, zoals de groepsarrangementen en de
mogelijkheid om via LED-reclame uw organisatie te profileren!

www.ballonfiestabarneveld.nl

Met uw steun kunnen we opnieuw duizenden mensen laten
genieten van een ballonfestival met internationale allure. Daarbij
leggen we de lat hoog en houden we het oog op de toekomst.
Mede op basis van uw positieve aandachts- en verbeterpunten
blijven we ook dit jaar vernieuwen. Samen met onze vrijwilligers
kijken we uit naar een onvergetelijke editie!
Heeft u nog vragen of andere wensen als het gaat om
sponsoring? Laat het ons weten en neem contact op met ons
bestuurslid sponsorzaken Gerard de Roller of met onze adviseurs/
ambassadeurs: Machteld Doppenberg, Monique Jansen, Dik van
den Hoorn, Marco van Delen,
Paul Kamphuis, Etiën van de Beek,
Coos van Egdom en Arjan de
Bruin.

Feiten & cijfers

bezoekers per jaar
• 1D5.000-20.000
toeschouwers in de regio
• 170uizenden
sponsoren
uit Midden-Nederland
•
35 ballonnen per avond
• TNotationaal
• evenementen internationaal zeer hoog aangeschreven
Breed pakket sponsorarrangementen voor zzp, mkb en
• grootbedrijf

Netwerk met lokale en regionale ondernemers
Iedereen die zakelijk gezien meetelt in Barneveld en omgeving is
erbij op het genodigdenterras. De perfecte plek dus om relaties
aan te halen en nieuwe contacten te leggen.

Lekker eten en gezellig borrelen
Onze chef-koks zorgen voor een eenvoudige maaltijd of snelle
snack met uitzicht op de opstijgende ballonnen. Goed glas wijn of
een biertje erbij en heerlijk naborrelen tijdens de Nightglow!

Het beste uitzicht op het opstijgterrein
De beste plekken op Landgoed De Schaffelaar zijn natuurlijk voor
onze genodigden. Op het terras heeft u een perfect uitzicht en
dankzij de terrasheaters blijft het tot laat op de avond comfortabel!
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Reinier van

Met vriendelijke groet,
Jack de Jong
Voorzitter Stichting
Internationale Ballonfiësta

Nieuwsbrief ontvangen? Mail naar sponsorzaken@ballonfiestabarneveld.nl of meld u aan via de website
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SPONSORARRANGEMENTEN
Ballonfiësta Barneveld heeft ook dit jaar weer interessante
sponsorarrangementen voor u samengesteld. Heeft u een keuze
gemaakt? Vul dan het formulier in dat u achterin deze brochure
aantreft en stuur het ondertekend op. U krijgt van ons per
e-mail een bevestiging van uw sponsoring.

Hoofdsponsor

t.w.v. € 17.000,-

Subhoofdsponsor

t.w.v. € 8500,-

Toegangskaarten en overige informatie worden uiterlijk 14
dagen voor de Ballonfiësta toegezonden.
Voor kinderen vanaf 8 jaar is een genodigdenkaart nodig.
Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21 procent btw.

Sponsorarrangement 9  t.w.v. € 3950,-

Sponsorarrangement 8 t.w.v. € 2825,• 6 Ballonvaarten.*
• 10 Toegangskaarten per avond genodigdenterras. **
• 5 Parkeerkaarten per avond voor genodigden.
• Per avond 20x LED-schermreclame van 4 seconden.
• Logo als sponsor in bedankadvertentie.
• 4 Toegangskaarten Sponsorbijeenkomst.
• Link op website SIBB naar uw website.

• 18 Ballonvaarten.*
• 20 Toegangskaarten per avond genodigdenterras. **
• 10 Parkeerkaarten per avond voor genodigden.
• Per avond 20x LED-schermreclame van 4 seconden.
• Logo in bedankadvertentie als hoofdsponsor.
• Link op website SIBB naar uw website.
• Branche-exclusiviteit in Nightglow in relatie met
deelname ballon.
• Logo als hoofdsponsor op raambiljetten c.q. flyers.
• Logo als hoofdsponsor op groot bord hoofdingang.
• Reclame-uiting in of nabij genodigdenterras (i.o.m.
bestuurslid)
• Gereserveerde tafels en stoelen (max. 20) op
Genodigdenterras (i.o.m. bestuurslid).
• 8 Toegangskaarten Sponsorbijeenkomst.

• 14 Ballonvaarten.*
• 14 Toegangskaarten per avond genodigdenterras. **
• 7 Parkeerkaarten per avond voor genodigden.
• Per avond 20x LED-schermreclame van 4 seconden.
• Logo in bedankadvertentie als subhoofdsponsor.
• Link op website SIBB naar uw website.
•B
 ranche-exclusiviteit in Nightglow in relatie met
deelname ballon.
• L ogo als subhoofdsponsor op groot bord
hoofdingang.
• L ogo als subhoofdsponsor op raambiljetten c.q. flyers.
• Reclame-uiting

in of nabij genodigdenterras
(i.o.m. bestuurslid)
• 6 Toegangskaarten Sponsorbijeenkomst.

• 10 Ballonvaarten.*
• 12 Toegangskaarten per avond genodigdenterras. **
• 6 Parkeerkaarten per avond voor genodigden.
•P
 er avond 20x LED-schermreclame van 4 seconden.
• L ogo als sponsor in bedankadvertentie.
•6
 Toegangskaarten Sponsorbijeenkomst.
• L ink op website SIBB naar uw website.

Sponsorarrangement 7 t.w.v. € 2125,-

Sponsorarrangement 6 t.w.v. € 1625,-

Sponsorarrangement 5 t.w.v. € 1025,-

Sponsorarrangement 4

• 4 Ballonvaarten.*
• 8 Toegangskaarten per avond genodigdenterras. **
• 4 Parkeerkaarten per avond voor genodigden.
• Per avond 20x LED-schermreclame van 4 seconden.
• Logo als sponsor in bedankadvertentie.
• 4 Toegangskaarten Sponsorbijeenkomst.
• Link op website SIBB naar uw website.

• 3 Ballonvaarten.*
• 6 Toegangskaarten per avond genodigdenterras. **
• 3 Parkeerkaarten per avond voor genodigden.
• Per avond 10x LED-schermreclame van 4 seconden.
• Naamsvermelding in bedankadvertentie.
• 2 Toegangskaarten Sponsorbijeenkomst.
• Link op website SIBB naar uw website.

• 2 Ballonvaarten.*
• 4 Toegangskaarten per avond genodigdenterras. **
• 2 Parkeerkaarten per avond voor genodigden.
• Per avond 10x LED-schermreclame van 4 seconden.
• Naamsvermelding in bedankadvertentie.
• 2 Toegangskaarten Sponsorbijeenkomst.
• Link op website SIBB naar uw website

• 6 Toegangskaarten per avond genodigdenterras. **
• 2 Parkeerkaarten per avond voor genodigden.
• Naamsvermelding in bedankadvertentie.
• 2 Toegangskaarten Sponsorbijeenkomst.
• Link op website SIBB naar uw website.

LED-reclame

www.ballonfiestabarneveld.nl

Groepsarrangement op
woensdag of donderdag

Promoot uw bedrijf via reclame-uitingen op de vier
LED-schermen (20 m2) die verspreid op de Koewei staan.
Doordat op de schermen ook programmainformatie te
zien is, heeft uw boodschap een hoge attentiewaarde.
Kies voor vier avonden uit 10x, 20x, 30x, 40x of 50x
vertoningen van uw spotje (4 seconden). U betaalt € 100
per 10 vertoningen, exclusief btw. Maximaal 50% van de
waarde van uw sponsorovereenkomst.
De reclameboodschap wordt getoond voor en na het
opstijgen van de ballonnen (indicatief tussen 17.30 en
18.45 uur en tussen 20.00 en 22.00 uur. Deze tijd kan door
omstandigheden afwijken). Kijk voor aanleverspecificaties
op www.ballonfiestabarneveld.nl

Sponsorarrangement 3

t.w.v. € 725,-

In overleg is in combinatie met arrangement 5 of
hoger een groepsarrangement met genodigdenkaarten mogelijk voor € 30 (excl. btw) p.p.
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Sponsorarrangement 2

t.w.v. € 575,-

Sponsorarrangement 1

t.w.v. € 325,-

• 1 Ballonvaart.*
• 4 Toegangskaarten per avond genodigdenterras. **
• 1 Parkeerkaart per avond voor genodigden.
• Naamsvermelding in bedankadvertentie.
• 2 Toegangskaarten Sponsorbijeenkomst.
• Link op website SIBB naar uw website.

• 4 Toegangskaarten per avond genodigdenterras. **
• 1 Parkeerkaart per avond voor genodigden.
• Naamsvermelding in bedankadvertentie.
• 2 Toegangskaarten Sponsorbijeenkomst.
• Link op website SIBB naar uw website.

• 2 Toegangskaarten per avond genodigdenterras. **
• 1 Parkeerkaart per avond voor genodigden.
• Naamsvermelding in bedankadvertentie.
• 2 Toegangskaarten Sponsorbijeenkomst.
• Link op website SIBB naar uw website.

Introductiearrangement 2t.w.v. € 150,-

Introductiearrangement 1 t.w.v. € 75,-

Donateur | Vrijwillige bijdrage

op woensdag- /donderdagavond
Eenmalig te gebruiken voor nieuwe sponsoren
• 2 Toegangskaarten per avond genodigdenterras. **
• 1 Parkeerkaart per avond voor genodigden.
• 1 Toegangskaart Sponsorbijeenkomst.

op donderdagavond
Eenmalig te gebruiken voor nieuwe sponsoren
• 2 Toegangskaarten genodigdenterras. **
• 1 Parkeerkaart per avond voor genodigden.
• 1 Toegangskaart Sponsorbijeenkomst.

Naamsvermelding in bedankadvertentie.

t.w.v. € 825,-

* Elke ballonvaart geldt voor 1 persoon en is incl. champagne en luchtvaartbewijs. Bij elke ballonvaart dient u een genodigdenkaart aan uw passagier te verstrekken voor de toegang tot het terrein. Kinderen van 8 jaar en ouder hebben een toegangskaart nodig om toegang te
krijgen tot het genodigdenterras. Let op! Genodigdenkaarten en Genodigdenparkeerkaarten zijn datumgebonden i.v.m. de limitering van het aantal personen in de verkregen vergunning voor het evenement.
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Aanvullende sponsormogelijkheden

** De kaarten bieden toegang tot het genodigdenterras. Consumpties zitten hier niet bij inbegrepen.

Nieuwsbrief ontvangen? Mail naar sponsorzaken@ballonfiestabarneveld.nl of meld u aan via de website
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INFORMATIE

OPGAVEFORMULIER

SPONSORARRANGEMENTEN
BALLONFIËSTA BARNEVELD 2018

Naam bedrijf:
Postcode en plaats:
Contactpersoon:
Adres:
E-mail factuuradres:
Referentienummer:

(Extra)LED-schermarrangementen (boven op hetgeen in uw arrangement zit)

Telefoon:

Uw keuze s.v.p. aankruisen. Maximaal 50% van de waarde van uw sponsorovereenkomst.

E-mail:

4 avonden 10 x reclame van 4 seconden € 100,-

Webadres:

4 avonden 20 x reclame van 4 seconden € 200,4 avonden 30 x reclame van 4 seconden € 300,-

Colofon:
Marinda van den Brink, Inge
Melisse en Hiemstra Media
Vormgeving: Drukkerij AMV
Druk:
BDUprint
Verpreiding: BDUmedia
Foto’s:	Henk ten Bouwhuis, Fred Dörfel,
Ben Bläss en deelnemers
fotowedstrijd.

Informatie voor passagiers

Contactinformatie

Een ballonvaart is een onvergetelijke ervaring. De veiligheid van
u of uw gasten staat daarbij altijd voorop. Daarom stijgen de
ballonnen niet op bij regen, windstoten of andere onstuimige
weersomstandigheden.

Stichting Internationale Ballonfiësta Barneveld

Natuurlijk heeft u dan het recht om de vaart op een andere
datum te maken. Meer informatie over navaarten vindt u in de
aanbiedingsbrief met de toegangskaarten. Een navaart wordt
maximaal eenmaal ingepland. Laten we hopen dat we ze ook dit
jaar niet nodig hebben!

Redactie:
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Heeft u vragen over het inchecken, de ballonvaart of de navaarten?
Mail dan naar: info@ballonfiestabarneveld.nl

SPONSORARRANGEMENTEN

4 avonden 40 x reclame van 4 seconden € 400,-

Uw keuze s.v.p. aankruisen (Alle genoemde bedragen zijn excl. btw).

4 avonden 50 x reclame van 4 seconden € 500,-

Introductiearr. 1 do avond

Secretariaat
Postbus 91, 3770 AB Barneveld
Telefoon: 0342 - 49 42 86 (tijdens kantooruren)
Fax:
020 - 258 11 47
E-mail:
info@ballonfiestabarneveld.nl
Website: www.ballonfiestabarneveld.nl

ARRANGEMENT 6

€ 1.625,-

ARRANGEMENT 1

€ 325,-

ARRANGEMENT 7

€ 2.125,-

ARRANGEMENT 2

€ 575,-

ARRANGEMENT 8

€ 2.825,-

Na invulling, ondertekening en ontvangst van uw inschrijfformulier ontvangt u een bevestiging

ARRANGEMENT 3

€ 725,-

ARRANGEMENT 9

€ 3.950,-

per e-mail. Toegangskaarten en overige informatie worden u uiterlijk 14 dagen voor de

ARRANGEMENT 4

€ 825,-

SUBHOOFDSPONSOR

€ 8.500,-

Ballonfiësta toegezonden. I.v.m. de ondertekening van uw inschrijving verzoeken wij u dit

ARRANGEMENT 5

€1.025,-

HOOFDSPONSOR

€17.000,-

inschrijfformulier in te scannen en te mailen naar sponsorzaken@ballonfiestabarneveld.nl

PUBLIEKSTOEGANGSKAARTEN à € 3,50 (excl. btw)

of te faxen naar 020 – 799 80 17.

Groepsarrangement [woensdag- of donderdagavond] op aanvraag mogelijk

IBAN Rabobank: NL80 RABO 0305 5878 03
BTW nummer: NL812281287B01

Sponsorzaken
E-mail: sponsorzaken@ballonfiestabarneveld.nl
Tel:
06 5478 4329 (Gerard de Roller)
Fax:	020 - 799 80 17

WO

DO

VR

Aldus door partijen overeengekomen:

ZA

1e voorkeur ballonvaart(en)

pers.

pers.

pers.

pers.

2e voorkeur ballonvaart(en)

pers.

pers.

pers.

pers.

U kunt tot één week voor het evenement doorgeven wanneer uw passagiers bij voorkeur hun vaart maken.
Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met uw voorkeur.

Plaats:

Datum:

Namens de sponsor:

Namens de Stichting:

(handtekening sponsor)

(handtekening).

DONATEURSCHAP
Uw keuze s.v.p. aankruisen.
DONATEUR voor een bedrag van €		(netto)

www.ballonfiestabarneveld.nl

Aanvullende sponsormogelijkheden

€ 75,-

Introductiearr. 2 woe en do avond € 150,-

GRAAG UW BETALING BINNEN 14 DAGEN NA ONTVANGST FACTUUR TE VOLDOEN

Nieuwsbrief ontvangen? Mail naar sponsorzaken@ballonfiestabarneveld.nl of meld u aan via de website
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Steeds weer een feest voor alle leeftijden!

www.ballonfiestabarneveld.nl
Volg ons ook via
@ballonevent

sibb-stichting-internationale-ballonfiesta-barneveld

facebook.com/ballonfiesta

