DUURZAME WEEK
Green Up Your Life!

1

OOK IMPACT MAKEN!
We willen massa creëren om te laten zien dat je er niet alleen voor staat. In 2020 willen we 25.000 bezoekers
trekken. 25.000 mensen bij elkaar die groener willen leven; daar kunnen we echt impact mee maken!
Wij zijn fan van het pay-it-forward-principe. Voor al €10 per bezoeker kunnen we hen gratis een festivalweek
boordevol inspirerende activiteiten aanbieden.
Hoeveel mensen gun jíj een festivalticket met jouw boodschap erop?
Hoeveel mensen gunnen zíj een festivalticket met hún boodschap erop?
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HOOFD PARTNER
Vanaf € 25.000 per jaar*
Dankzij jou maken we 2.500 mensen blij met een gratis festivalticket met jouw naam erop!
Daarnaast:
Je kunt het hele jaar onbeperkt content aanleveren voor onze online agenda en blog
Mits dit voldoet aan de door ons gesteld criteria

Jouw naam genoemd in al onze persberichten
Jouw logo op alle festivalposters
Oplage van 500 stuks, verspreiding door Utrecht

Paginagrote advertentieruimte in de festivalkrant, exclusief achterop of voor in de festivalkrant
Oplage van 10.000 stuks, verspreiding door Utrecht en festivallocaties Duurzame Week Festival

Jouw logo op partnerpagina én homepage duurzameweek.nl, incl. verwijzing naar jouw website
Website wordt jaarlijks door 18.000 unieke bezoekers bezocht

Toegang tot de Duurzame Week partner-events, 4 x per jaar georganiseerd
We reserveren 50 festivaltickets voor jouw medewerkers en relaties
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GOLD PARTNER
Vanaf € 15.000 per jaar*
Dankzij jou maken we 1.500 mensen blij met een gratis festivalticket met jouw naam erop!
Daarnaast:
Je kunt het hele jaar onbeperkt content aanleveren voor onze online agenda en blog
Mits dit voldoet aan de door ons gesteld criteria

Jouw logo op alle festivalposters
Oplage van 500 stuks, verspreiding door Utrecht

Paginagrote advertentieruimte in de festivalkrant
Oplage van 10.000 stuks, verspreiding door Utrecht en festivallocaties Duurzame Week Festival

Jouw logo op partnerpagina én homepage duurzameweek.nl, incl. verwijzing naar jouw website
Website wordt jaarlijks door 18.000 unieke bezoekers bezocht

Toegang tot de Duurzame Week partner-events, 4 x per jaar georganiseerd
We reserveren 50 festivaltickets voor jouw medewerkers en relaties
*Voor kleine bedrijven/non-profits/kennisinstellingen is dit € 5.000 per jaar
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SILVER PARTNER
Vanaf € 10.000 per jaar*
Dankzij jou maken we 1.000 mensen blij met een gratis festivalticket met jouw naam erop!
Daarnaast:
Je kunt het hele jaar onbeperkt content aanleveren voor onze online agenda en blog
Mits dit voldoet aan de door ons gesteld criteria

Halve pagina advertentieruimte in de festivalkrant
Oplage van 10.000 stuks, verspreiding door Utrecht en festivallocaties Duurzame Week Festival

Jouw logo op partnerpagina duurzameweek.nl, incl. verwijzing naar jouw website
Website wordt jaarlijks door 18.000 unieke bezoekers bezocht

Toegang tot de Duurzame Week partner-events, 4 x per jaar georganiseerd
We reserveren 25 festivaltickets voor jouw medewerkers en relaties
*Voor kleine bedrijven/non-profits/kennisinstellingen is dit € 2.500 per jaar
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GREEN PARTNER
Vanaf € 5.000 per jaar*
Dankzij jou maken we 500 mensen blij met een gratis festivalticket met jouw naam erop!
Daarnaast:
Je kunt het hele jaar onbeperkt content aanleveren voor onze online agenda en blog
Mits dit voldoet aan de door ons gesteld criteria

Kwart pagina advertentieruimte in de festivalkrant
Oplage van 10.000 stuks, verspreiding door Utrecht en festivallocaties Duurzame Week Festival

Jouw logo op partnerpagina duurzameweek.nl, incl. verwijzing naar jouw website
Website wordt jaarlijks door 18.000 unieke bezoekers bezocht

Toegang tot de Duurzame Week partner-events, 4 x per jaar georganiseerd
We reserveren 10 festivaltickets voor jouw medewerkers en relaties
*Voor kleine bedrijven/non-profits/kennisinstellingen is dit € 1.000 per jaar
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SYMPOSIUM PARTNER
€ 5.000 per symposium
Voor professionals organiseren we tijdens het festival dagelijks minisymposia met lezingen, workshops, panels,
inspiratiesessies, etc. Het programma wordt gevormd rondom de programmapijlers energietransitie, circulaire
economie, klimaatadaptatie, agrifood en mobiliteit/logistiek.
Als hoofdpartner van één van de vijf symposia word je genoemd in alle uitingen hier omtrent.
Daarnaast:
Je kunt het hele jaar onbeperkt content aanleveren voor onze online agenda en blog
Mits dit voldoet aan de door ons gesteld criteria

Kwart pagina advertentieruimte in de festivalkrant
Oplage van 10.000 stuks, verspreiding door Utrecht en festivallocaties Duurzame Week Festival

Jouw logo op partnerpagina duurzameweek.nl, incl. verwijzing naar jouw website
Website wordt jaarlijks door 18.000 unieke bezoekers bezocht

Toegang tot de Duurzame Week partner-events, 4 x per jaar georganiseerd
We reserveren 10 festivaltickets voor jouw medewerkers en relaties
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SUPPORTING PARTNER
Waarde in overleg
Ook dankzij jou maken we mensen blij met een gratis festivalticket met jouw naam erop!
Een aantal suggesties voor sponsoring in
natura

Een aantal suggesties voor financiering
van specifiek onderdeel

Festivalterrein Neude

Festivalterrein Neude

Communicatiematerialen

Openingsevenement

Mankracht: communicatie,
programmamanager, locatiemanager,
vrijwilligerscoördinator

Pitchwedstrijd + beschikbaar stellen prijs
thema energietransitie, klimaatadaptatie,
agrifood, circulaire economie of mobiliteit

Aanleg infrastructuur festivalterrein

Maandelijkse meetups

Catering

Voorzieningen vrijwilligers

Live stream

Bekende sprekers zoals André Kuipers,
Floortje Dessing, Guido Weijers of Daan
Roosegaarde
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DUURZAME WEEK
Green Up Your Life!
Pay it forward en help de groene bubbel te vergroten
Meer informatie
Margit Végh
Oprichter en directeur - Stichting Duurzame Week
margit@duurzameweek.nl
06-10852975
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