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CULINAIRE ARRANGEMENTEN EN SPONSORPAKKETTEN 

 

Festival Bodega Norton Culinair Zoetermeer is hét driedaagse culinaire festival van Zoetermeer e.o. 

Jaarlijks maken ca. 30.000 bezoekers uit heel de regio kennis met de keukens en smaken van de 

deelnemende restaurants uit Zoetermeer. 

Culinair Zoetermeer realiseert op de Markt weer het gróótste en meest gezellige zomerterras in de 

regio. Door middel van sfeervolle, groene decoratie, een ruim aanbod aan zit- en hangplaatsen en 

een passende invulling van het podiumprogramma wordt het culinaire concept van het festival 

versterkt. 

 

Het festival is voor de recreatieve bezoekers leuk, maar voor bedrijven is het festival ook heel 

interessant. Zo kan het festival ingezet worden als marketing- en communicatiemiddel, maar ook als 

dé plek waar je samen met personeel, klanten en/of relaties onder het genot van een hapje en 

drankje zaken kan doen, of juist lekker ontspannen en genieten. 

 

Culinair netwerken en ontspannen met personeel, klanten en relaties 

De vrijdagmiddag van Culinair Zoetermeer is de ideale plek voor de grootste Zoetermeerse 

vrijdagmiddagborrel. Er zijn al meerdere bedrijven die personeel en/of klanten uitnodigen om samen 

met het Zoetermeerse bedrijfsleven te netwerken, culinaire gerechten te proeven, een drankje te 

drinken en te genieten van de muziek, de zon en een hoop gezelligheid. De zomervakantie voor 

scholen begint een week na het festival, deze vrijdagmiddagborrel is dan ook het ideale moment om 

het seizoen af te sluiten en de zomer af te trappen. 

 
Culinair Zoetermeer als marketing- en communicatiemiddel 
Het festival Bodega Norton Culinair Zoetermeer heeft een aantal sponsorpakketten waarmee je het 

festival als een marketing- en communicatiemiddel in te zetten voor bedrijven. Het festival is niet 

meer weg te denken uit de evenementenkalender van Zoetermeer. Dagelijks komen er duizenden 

bezoekers op het festival af. Met opties als een exclusieve podiumsponsor, zelf te ontwerpen 

hekdoeken, een pagina grote advertentie in de Culinaire Festivalwijzer (oplage: 8.000 stuks), 

bedrijfslogo (met link) op de website van het festival (www.culinairzoetermeer.nl).  

 

Geïnteresseerd? 
Ben je geïnteresseerd in één van de sponsorpakketten of wil je een ander sponsorpakket 

samenstellen? Neem dan contact op met:  

Jeffrey de Bake / 079- 316 16 17 / jeffrey@promotiezoetermeer.nl  

http://www.culinairzoetermeer.nl/
mailto:jeffrey@promotiezoetermeer.nl


PRIVADA – ZICHTBARE SPONSOR 

 

Zichtbaar op het festivalterrein. 

 

Als Privada sponsor van Culinair Zoetermeer ben je goed zichtbaar op het festivalterrein en in de 

communicatie. Met o.a. twee zelf te ontwerpen hekdoeken en een paginagrote advertentie in de 

Culinaire Festivalwijzer ben je goed zichtbaar voor de bezoekers van het festival.  

 

Compleet overzicht van de inhoud van het sponsorpakket: 

• 2 eigen hekdoeken (3,41 x 1,76m) op het festivalterrein; 

• 1/1 pagina advertentie in de Culinaire Festivalwijzer;  

• bedrijfslogo op www.culinairzoetermeer.nl met doorlink naar je eigen website;  

• 120 Flora (t.w.v. € 180,-), vrij te besteden tijdens festival Culinair Zoetermeer 

2020; 

• 2 strippenkaarten voor gebruik van de toiletten; 

• 2 (extra) invitaties voor de Culinaire Business Borrel van de Floravontuur 

Businessclub  

op vrijdagmiddag 3 juli; 

• trendy design cadeau van Van Waay interieurs. 

 

Pakket Privada: € 2.350,-  

 

 

ALTURA – BORRELARRANGEMENT 

 

Zichtbaar op het festivalterrein en samen met klanten/personeel op culinaire ontdekkingsreis. 

 

Met het Altura arrangement kun je samen met je personeel, relaties en klanten ontspannen en 

genieten van culinaire hapjes, stralend weer, verfrissende drankjes en gezelligheid met op de 

achtergrond swingende livemuziek. Netwerken op het grootste en gezelligste terras van de regio 

samen met een groot gedeelte van het Zoetermeerse bedrijfsleven. En met een hekdoek naar eigen 

ontwerp ben je ook nog eens goed zichtbaar voor de bezoekers van het festival.  

 

Compleet overzicht van de inhoud van het sponsorpakket: 

• 500 Flora (t.w.v. € 750,-), vrij te besteden tijdens festival Culinair Zoetermeer 2020; 

• 10 strippenkaarten voor gebruik van de toiletten; 

• 2 (extra) invitaties voor de Culinaire Business Borrel van de Floravontuur 

Businessclub  

op vrijdagmiddag 3 juli; 

• eigen hekdoek (3,41 x 1,76m) op het festivalterrein; 

• bedrijfslogo op www.culinairzoetermeer.nl met doorlink naar je eigen website; 

• trendy design cadeau van Van Waay interieurs. 

 

Pakket Altura: € 1.150,-  

http://www.culinairzoetermeer.nl/
http://www.culinairzoetermeer.nl/


RESERVA – FAMILIEPAKKET 

 

Zichtbaar op het festivalterrein en samen met klanten/personeel op culinaire ontdekkingsreis. 

 

Compleet overzicht van de inhoud van het sponsorpakket: 

• 150 Flora (t.w.v. € 225,-), vrij te besteden tijdens festival Culinair Zoetermeer; 

• 2 strippenkaarten voor gebruik van de toiletten; 

• 2 (extra) invitaties voor de Culinaire Business Borrel van de Floravontuur Businessclub  

op vrijdagmiddag 3 juli; 

• bedrijfslogo bij entree van het festival (op het Vrienden hekdoek);  

• bedrijfslogo op www.culinairzoetermeer.nl met doorlink naar je eigen website; 

• trendy design cadeau van Van Waay interieurs. 

 

Pakket Reserva: € 550,-  

 

 

COSECHA ESPECIAL - VRIENDENPAKKET 

 

Zichtbaar op het festivalterrein en ontdekken van de Zoetermeerse culinaire wereld. 

 

Compleet overzicht van de inhoud van het sponsorpakket: 

• 50 Flora (t.w.v. € 75,-), vrij te besteden tijdens festival Culinair Zoetermeer 2020; 

• strippenkaart voor gebruik van de toiletten; 

• bedrijfslogo bij entree van het festival (op het Vrienden hekdoek); 

• bedrijfslogo op www.culinairzoetermeer.nl met doorlink naar je eigen website; 

• trendy design cadeau van Van Waay interieurs. 

 

Pakket Cosecha Especial: € 295,-  

 

Extra opties 

De hiervoor genoemde pakketten en arrangement zijn vooraf opgesteld door de organisatie. Het is 

mogelijk om een sponsorpakket samen te stellen naar eigen voorkeur. Voorbeelden van opties die 

verwerkt kunnen worden in sponsorpakketten zijn: 

- 1/1 pagina advertentie in de Culinaire Festivalwijzer; 

- eigen hekdoek (3,41 x 1,76m) op het festivalterrein; 

- vooraf extra Flora’s bestellen op factuurbasis; 

- invitatie(s) voor de Culinaire Businessborrel; 

- advertentie in de Qua (Businessblad van de Floravontuur Businessclub). 

 

Flora’s bestellen op factuurbasis 

Als je voor een sponsorpakket van Bodega Norton Culinair Zoetermeer kiest, krijg je de exclusieve 

mogelijkheid om vooraf op factuurbasis extra Flora’s te bestellen. Je krijgt tevens de mogelijkheid om 

na afloop van het festival de extra bestelde Flora’s die je niet hebt gebruikt, terug te sturen (tot en 

met 6 juli 2020) en je geld terug te krijgen. De Flora’s die in de sponsorpakketten zitten zijn 

onderdeel van de pakketten en kunnen niet teruggestuurd worden. 

http://www.culinairzoetermeer.nl/
http://www.culinairzoetermeer.nl/

