
 

 

 

 

Sponsorpakketten festival Bodega Norton Culinair Zoetermeer 2019 
 

Gedurende een driedaags culinair festival wordt kennisgemaakt met een keur aan Zoetermeerse 
restaurants en etablissementen. Voor de kinderen is er een speciale kindertent (Kids Culinair). Het 
podiumprogramma biedt een gevarieerd pakket muzikaal entertainment. Er staan gedurende de 
dagen en avonden swingende optredens van lokale en nationale artiesten op het programma.  

Datum : vrijdag 5 juli t/m zondag 7 juli 2019 

Locatie : Markt Zoetermeer 

Aantal bezoekers : ca. 30.000 – 35.000 

Deelnemers en partners : Activin Wine Group ROC Mondriaan 
Hofstede Meerzigt Hudson Bar & Kitchen 
Restaurant Bo & Ro Zinn icecream  
The Old Pal IndoFoods 
1892 Eten & Drinken De Heeren van Soetermeer 

  Geusz  SoSo 
  STAGE kitchen & café Patat & More 
  De Drie Ballonnen Raad & Daad Evenementen 
  Van der Kroft Events Hanos Den Haag - Delft 

Forward Events 

Festivalwijzer :  Kleurrijk magazine met het culinaire aanbod (oplage 8.000 stuks) 

  



* De Flora’s die in de pakketten zitten kunnen niet ingewisseld worden, extra aangeschafte Flora’s wel. 

Sponsorpakketten op maat 
Er zijn in totaal drie verschillende mogelijkheden om de naam van uw bedrijf of organisatie aan dit 
festival te verbinden. Pakketten die uw naamsbekendheid vergroten, uw betrokkenheid bij de stad 
onderstrepen en die u de mogelijkheid biedt om uw relaties te ontvangen.  
Het is ook mogelijk om in overleg met de organisatie een sponsorpakket op maat te maken. Neem 
voor de mogelijkheden contact op met Floravontuur Promotie Zoetermeer. 
 

Extra Flora’s bestellen op factuurbasis 
Als u voor een sponsorpakket van Bodega Norton Culinair Zoetermeer kiest, krijgt u de exclusieve 
mogelijkheid om vooraf op factuurbasis extra Flora’s te bestellen. U krijgt tevens de mogelijkheid 
om na afloop van het festival de extra bestelde Flora’s die u niet heeft gebruikt terug te sturen (tot 
en met 8 juli 2019) en uw geld terug te krijgen*. De Flora’s die in de sponsorpakketten zitten zijn 
onderdeel van de pakketten en kunnen niet terug gestuurd worden. 
 
 

VINTAGE - EXPOSURE PAKKET 

Resultaat: Goede zichtbaarheid  

 250 Flora* (t.w.v. € 375,-), vrij te besteden tijdens festival Culinair Zoetermeer;  
 4 (extra) invitaties voor de Culinaire Business Borrel van de Floravontuur Businessclub op 

vrijdagmiddag 5 juli; 
 2 strippenkaarten voor gebruik van de toiletten; 
 1 eigen hekdoek op het festivalterrein;  
 bedrijfslogo op de sponsoren- en partnerpagina van de Culinaire Festivalwijzer; 
 bedrijfslogo op website www.culinairzoetermeer.nl met doorlink naar uw website;  
 leuk en trendy gadget via Van Waay. 

Waarde: € 1.500 

 
 

PRIVADA – FAMILY PAKKET 

Resultaat: Zichtbaarheid en binding van klanten/personeel 

 150 Flora* (t.w.v. € 225,-), vrij te besteden tijdens festival Culinair Zoetermeer; 
 2 (extra) invitaties voor de Culinaire Business Borrel van de Floravontuur Businessclub op 

vrijdagmiddag 5 juli; 
 2 strippenkaarten voor gebruik van de toiletten; 
 bedrijfslogo bij entree van het festival (op het Vrienden van Culinair Zoetermeer hekdoek); 
 bedrijfslogo op website www.culinairzoetermeer.nl met doorlink naar uw website; 
 leuk en trendy gadget via Van Waay. 

Waarde: € 575,-  

 
 
 
 



* De Flora’s die in de pakketten zitten kunnen niet ingewisseld worden, extra aangeschafte Flora’s wel. 

ESPECIAL - VRIENDENPAKKET 

Resultaat: Zichtbaarheid en ontdekken van de culinaire wereld van Zoetermeer 

 50 Flora* (t.w.v. € 75,-), vrij te besteden tijdens festival Culinair Zoetermeer; 
 strippenkaart voor gebruik van de toiletten; 
 bedrijfslogo bij entree van het festival (op het Vrienden van Culinair Zoetermeer hekdoek); 
 bedrijfslogo op website www.culinairzoetermeer.nl met doorlink naar uw website; 
 leuk en trendy gadget via Van Waay. 

Waarde: € 295,-  

 

GEÏNTERESSEERD? 

Bent u geïnteresseerd in één van de sponsorpakketten of wilt u een ander sponsorpakket 
samenstellen? Neem dan contact op met: 

Jeffrey de Bake (Floravontuur Promotie Zoetermeer) 
jeffrey@promotiezoetermeer.nl 
079- 316 16 17  

 


