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Parkfeest 2014   
Beste sponsor,

Ooit begon het Parkfeest in Oosterhout als een eenmalig evenement voor het behoud 
van de bouwhal waar carnavalswagens worden gebouwd. In 17 jaar tijd is het uitge-
groeid tot een meerdaags muziekevenement met artiesten van (inter)nationale allure. In 
al die jaren werden er door de Stichting Parkfeest honderdduizenden euro’s uitgekeerd 
aan maatschappelijke en culturele doelen. De laatste jaren liep de kaartverkoop echter 
terug en uitverkochte avonden waren geen vanzelfsprekendheid meer. Tijd om na te 
denken over de toekomst van dit Oosterhoutse festival.

Parkfeest in de steigers. Het Parkfeest staat dit jaar dus in de steigers. En terwijl er ach-
ter de schermen flink wordt getimmerd aan een nieuw Parkfeest, gaan we dit jaar wel 
een feestje bouwen. Zoals altijd in het weekend na Pinksteren in ons eigen Slotpark. Het 
wordt kleiner van opzet. Geen grote namen, geen vrijdagprogramma, geen groot spon-
sordeck, geen videowall en geen tweede podium in het park. De kern van het Parkfeest 
blijft echter wel behouden: de creativiteit, de sfeer en de gezelligheid van ons eigen 
Oosterhoutse feestje vol verrassingen tussen de bomen en het groen van het Stadspark.

Nieuwe formule. Op de achtergrond wordt in de tussentijd hard gewerkt aan een nieu-
we opzet. De komende periode zal worden gebruikt om na te gaan wat sponsors en 
bezoekers eigenlijk van het Parkfeest verwachten, zodat het Parkfeest in 2015 weer als 
vanouds kan terugkeren.

Voor en door Oosterhouters!

Hoewel Parkfeest 2014 kleiner en intiemer van opzet zal zijn dan de bezoeker gewend 
was, hoopt de organisatie toch alle sponsors, leveranciers en vooral alle gasten op za-
terdag 14 en zondag 15 juni te mogen verwelkomen in het Slotpark in Oosterhout. Uw 
sponsorbijdrage is en blijft erg belangrijk om de goede doelen te kunnen blijven steu-
nen. 

Alvast bedankt namens iedereen!

Het Parkfeest is uiteindelijk van ons allemaal: door en voor Oosterhouters!

Sponsormogelijkheden

in 2014

Nieuw
Podium in optie   
Vlaggenparade (16 vlaggen)     



Bar sponsoring       E 2000,-   nu  1  1800,- 

Sponsor een ton (per logo op 5 tonnen)      E 250,- 

Specials                               op aanvraag  

Special Sponsoring
PA-toren 2 doeken

De PA-toren is de centraal opgestelde geluidstoren. Deze staat midden in het Park. recht tegenover 
het hoofdpodium.

Hiermee staat u gedurende het gehele Parkfeest letterlijk in het middelpunt van de belangstelling! 
Op beide zijden van de PA-toren kan een groot doek in frame (2 x 4 meter) worden geplaatst. 
De mooiste plaats in het Park om in groot formaat uw boodschap te communiceren.

PA-toren entree (zijde)      E 3000,-   nu    2 2250,- 

PA-toren kiosk (zijde)      E 1500,-   nu    2 1150,-

2014

Steigerprijs

2014

Steigerprijs

PA-toren:

het hele Parkfeest 

in het middelpunt 

van het park!

Voorverkoop: 13 april 2014 bij Yati

Toegangskaarten: 13-04 t/m 27-04-2014 3 7,50 daarna 3 10,-

Sponsors kunnen kaarten bijkopen voor: 3 7,50

Uniek arrangement:  

- 3-gangendiner Perron

- 167,50 per persoon

- backstage rondleiding Parkfeest



Logowall & Snoepkraam

Logo snoepkraam    E 550,-   nu   u 400,-

Logo naast podium    E 1750,-

Logowall                                                                                                                                         

        

Direct bij de entree van het Park staan twee speciaal voor het Parkfeest ontworpen sponsor zuilen.  
Elke sponsorzuil draait rond, Is ‘s avonds verlicht en biedt plaats aan een serie individuele sponsor-
borden. 

Nieuw is het doek bij de entree. Over de volle breedte uw bedrijf!

Sponsorzuil
Doek Entreepoort
Logo verlichte sponsorzuil    E 400,-   nu   E 250,-

Doek Entreepoort     E 750,-      

E  900,-
2014

Steigerprijs

2014Steigerprijs



Banner advertentie, met directe link naar de website van de sponsor.

De website van het Parkfeest wordt zeer veel en uitgebreid bezocht. Over een 
periode van 12 maanden krijgen we meer dan 5000 unieke bezoekers. Iedere 
sponsor krijgt vanzelfsprekend een vermelding met logo op de website. 

Website
Banner website      E 400,-  nu  3 350,-

2014

Steigerprijs



Parkfeest magazine

Een aantal weken voor het parkfeest festival plaatsvindt, wordt in een oplage van meer dan 
50.000 het Parkfeest magazine in de regio bezorgd. Dik, fullcolour en uitsluitend aandacht 
voor het Parkfeest. Het programma, achtergrondinformatie, interviews,  en uiteraard volop 
aandacht voor u als Parkfeest-sponsor.

Advertenties zijn in een aantal standaard afmetingen mogelijk, waarbij u 
als adverteerder uiteraard wel voor het advertentie-artwork dient te 
zorgen. 

1/4  pagina                                           

1/2  pagina                                           

Kortingsbon in het hart                         	

1/1  pagina                                           

achterpagina                                                   

Met een oplage van

meer dan 50.000

Logo Entreebewijs 
Logo Consumptiebonnen

Logo entreebewijs, max. 4 sponsoren (per sponsor)  E 850,-    nu    3 550,-

Logo consumptiebonnen, max 4 sponsoren (4x 3500,-)   E 2500,-  nu    3 2000,-

E 450,-     

x 750,-

f	750,-

E 1100,-

E 1600,-

Speciale Steigerprijs2014

nu

nu

nu

nu

nu

3 395,-

3 695,-

3 695,-

3 995,-

3 1350,- 



Logo t-shirt
Small                E 350,-           
Medium            E 550,-            
Large                s 1250   nu    E  950,-

Wordt gedragen 

door meer dan 

300 medewerkers.

Sponsors 2014
• Steun van het goede doel

• Professionele presentatie

• Grootbereik, 2 dagen lang

• Sfeer & Netwerken

• Het enige evenement waar heel Oosterhout op afkomt



Podium                                         in optie

Pa toren   (zijde)      entree E 2250,-

Pa toren   (zijde)      Kiosk E 1150,-

Logo naast podium E 1750,-

Logo snoepkraam E 400 ,-

Logo verlichte sponsorzuil E 250,-

Banner website  E 350,-

Magazine 1/4  pagina E 395,-

Magazine 1/2  pagina E 695,-

Kortingsbon                                               E 695,-      

Magazine 1/1  pagina E 995,-

Magazine achterpagina E 1350 ,-

Logo entreebewijs (4x 5500,-) E 500,-

Logo consumptiebonnen  (4x 5500,-) E 500,-

Logo t-shirt large  E 950,-

Logo t-shirt medium                                   E 550

Logo t-shirt small  E 350,-

Doek entreepoort E 750,-

Bar sponsoring     E 1800,-

Sponsor een ton  E 250,-

Logo wall  E 900,-

Prijzen sponsors

Bedankt voor uw 
Sponsorbijdrage!



Stichting Parkfeest, Schapendries 205, 4901 HN Oosterhout. 

Tel: (0162) 42 15 13 - E-mail: sponsor@parkfeest.nl

Fotografie: 

Casper van Aggelen

Ruben van Straten

Concept en productie:    


