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Voor u ligt de nieuwe sponsorkaart 2019.
We hebben de mogelijkheden om als sponsor, partner
of supporter een bijdrage te leveren aan ons prachtige
festival zo helder mogelijk uiteen gezet.
Sponsors van Big Rivers zijn liefhebbers van muziek,
ontmoeting en onze prachtige Dordtse binnenstad.
Iedereen heeft zo zijn eigen drijfveren om een festival als
Big Rivers te sponsoren. Puur voor de exposure óf uit
liefde voor de muziek.
We zetten ons in om voor iedere sponsor een ‘return on
investment’ te creeëren. Of dat nu de glimlach op het
gezicht van uw medewerkers is of een lead voortgekomen
uit de zichtbaarheid op en rond Big Rivers.
Naast de mogelijkheden in de sponsorkaart is er altijd
ruimte voor maatwerk!
Ik kom met veel plezier bij u langs om de mogelijkheden te
bespreken!

Lars Sørensen
Sponsors & Partnerships
lars@bigrivers.nl
06-22757250

Big Rivers is een productie van Iventors.
Evenementenbureau Iventors is een strategische bundeling van de ervaring, energie en talenten van
Bas de Zwart, Liselotte Gatzen en Lars Sørensen. Iventors staat garant voor de hoogwaardige innovatieve
productie van publieks-evenementen en evenementen in de zakelijke markt.
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Sponsors 2018

4 / 16

Wij bouwen samen met jou aan een mooi Big rivers!
Inleiding

“Big Rivers is een feest van saamhorigheid dat met muziek en cultuur
kleurrijke mensen gemoedelijk samenbrengt in het hart van de stad.”

Het Big Rivers festival is een van de grootste gratis toegankelijke evenmenten van
Nederland. De prachtige historische binnenstad van Dordrecht vormt het unieke
decor van het festival. Ieder jaar vinden meer dan 100.000 bezoekers hun weg naar
de stad en genieten van een brede programmering met meer dan 150 acts op 10
podia.
Het begon in 1998 met een paar rhythm and

Samen met de Raad van Toezicht zorgt zij

blues bands op een podium aan de rivier,

voor; de continuïteit, de visie en de borging

georganiseerd door vrijwilligers.

van de kwaliteit van het festival.

22 jaar later is Big Rivers uitgegroeid tot een
grootschalig professioneel meerdaags event.

Kenmerkend voor Big Rivers is diversiteit. Dit
zie je terug in de programmering maar ook

De organisatie is in handen van

zeker in de bezoekers. Voor werkelijk

evenementenbureau Iventors. Samen met een

iedereen is er wat te beleven tijdens het

team van meer dan 150 vrijwilligers geven zij

festival of bij de diverse side-events.

vorm en inhoud aan de organisatie, productie,
en uitvoering van Big Rivers in opdracht van

Big Rivers bezoekers zijn vrienden, families of

de Stichting Big Rivers.

mensen die alleen komen, maar altijd ‘samen’
het festival beleven.
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Hoe komt Big Rivers tot stand?
De organisatie van Big Rivers wordt in

We geven hier een overzicht voor bedrijven

opdracht van de stichting Big Rivers

om zich als sponsor of partner aan Big Rivers

uitgevoerd door evenementenbureau Iventors.

te verbinden en de hierbij behorende

Het produceren van een dergelijk meerdaags

tegenprestaties. Doordat het festival steeds

festival duurt een jaar en vraagt de inzet van

groter en professioneler is geworden, zijn we

een heel team professionals met verschillende

ook continue bezig met het innoveren van de

disciplines. Er werken 2 vaste producenten

wijze waarop wij de zichtbaarheid voor onze

het hele jaar door aan Big Rivers. Vanaf 4

partners en sponsors kunnen verbeteren.

maanden voor het festival wordt dit team
uitgebreid met diverse programmeurs,
coordinaoren, communicatie medewerkers en
stagiaires.
Veiligheid en kwaliteit staan voorop bij het
organiseren en produceren op deze schaal.
Naast de kosten voor het programma van de
meer dan 150 acts, gaat er veel geld naar
techniek en veiligheid. De financiën die
hiervoor nodig zijn, brengen wij bij elkaar met
veel verschillende partners, fondsen en
sponsors.
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Hoe brengen wij onze sponsors in beeld?
Exposure
Naast de 100.000 bezoekers op het festivalterrein, bereiken we de laatse jaren ook steeds meer
mensen online, via de website en onze socialmedia. Hiermee hebben we prachtige kanalen om
ook onze sponsors onder de aandacht te brengen. Ook de festivalkrant van onze mediapartner is
een belangrijk element in onze communicatiestrategie.

Festival bezoekers

ca. 100.000

Website bezoekers

ca. 450.000

Festivalkrant oplage

ca. 175.000

Netwerk combinatie bereik

ca. 1.500.000

Facebook

likes 9500

Facebook post views

ca. 140.000

Instagram

Volgers 1080

Instagram likes & views

ca. 4300

Wij categoriseren de volgende kanalen om exposure te creeëren voor onze sponsors;

B

Brand. Onze Eventpartners gaan in alle
communicatie mee en worden op die manier
onderdeel van het Big Rivers merk

E

Event. Zichtbaarheid tijdens het event. Afhankelijk
van het sponsor pakket creeëren wij zichtbaarheid
met banners, borden of schermen.

W

Website van Big Rivers. Afhankelijk van het
sponsorpakket bieden we zichtbaarheid met logo
en /of hyperlink.

S

Socialmedia. Via onze Socialmedia kanalen
creeëren we aandacht en traﬃc voor sponsoren
afgestemd op het sponsorpakket.

P

Print. Onze festivalkrant die we samen met onze
mediapartner samenstellen geeft ruimte in beeld
of naam.

M

Magazine. Dit channel is nog onder voorbehoud
van sponsoring.
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Hoe kun je meedoen?

“Hoe je mee doet dat maakt niet uit, als je maar mee doet!”
Er zijn verschillende manieren om mee te doen als partner of sponsor. We hebben in onze
sponsor propositie gezocht naar voldoende verschillende mogelijkheden voor ieder type
bedrijf of organisatie om mee te doen.

Eventpartner

Horecapartner

Eventpartners van het Big Rivers Festival

Horecapartners van Big Rivers leveren een
onmiskenbaar belangrijke bijdrage aan het

trekken samen met ons op om op alle

festival. Big Rivers is een feest voor de hele

mogelijke manieren het festival tot een groot

stad, zij brengt mensen naar het centrum van

succes te maken. Als tegenprestatie hiervoor

ver daar buiten. Logisch dat de horeca daar

worden ze uitgebreid in de communicatie

bij gebaat is en al vanaf het begin een

meegenomen. Bijvoorbeeld in de

belangrijke financiële bijdrage levert in de

navigatiebalk op de website maar ook op

ondersteuning van ons festival.

onze goedbezochte Facebookpagina staan
deze logo’s direct naast het festival logo.
Ook worden de logo’s geplaatst in de voet van
de posters van het festival. Er zijn 3 plaatsen
beschikbaar.

Horecapartners betalen een bijdrage en
dragen hiermee bij aan de programmering van
het festival.
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Hoofdsponsor

Podiumsponsor

Hoofdsponsors van Big Rivers krijgen een

Podiumsponsors verzorgen samen met een
van onze horecapartners voor een belangrijk

prominente plaats in de communicatie online
en in print. Denk aan de festival krant. Ook zijn
zij te zien op de banners bij de
toegangspoorten van Big Rivers. De
toegangspoorten staan open voor alle
bezoekers op de plaats waar ooit de
stadsmuren van Dordrecht onverlaten buiten
moesten houden.
Hoofdsponsors krijgen toegang tot de ‘Big
Rivers Business borrel’ die voorafgaat aan de
opening van het festival. Met relaties kan
worden genoten van een hapje, een drankje
en uiteraard Big Rivers voorpret!
Hoofdsponsors krijgen ook toegang tot het
programma van BRASS met 4 BRASSpartouts (zie pagina 15).
Er zijn maximaal 8 hoofdsponsor plekken
beschikbaar. Verdere tegenprestaties staan

deel de realisatie van de 10 podia die Big
Rivers programmeert voor het publiek.
Diversiteit is hierbij erg belangrijk. De juiste
match tussen sponsor en podium ook.
Inmiddels mogen we al een groot aantal jaren
rekenen op trouwe podium sponsors die ons
helpen bouwen, groeien en verbeteren.
Onze bezoekers staan met ieder bezoek aan
het podium in contact met de naam van de
betrokken sponsor.
Er zijn minimaal 10 podia. Ieder jaar zijn weer
een aantal locaties beschikbaar voor een
nieuwe podiumsponsor. Het sponsoren van
een podium voor meerdere jaren is ook
mogelijk! Dat geeft mogelijkheden om samen
het podium te laten groeien en zorgt voor
inbedding van de sponsornaam in Big Rivers.

vermeld op onze sponsorkaart.
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BR Sponsor

Specialsponsor

BR Sponsors van Big Rivers krijgen een

Een special-sponsor creëert op zijn eigen

prominente plaats in de uitingen en
communicatie online en in print. Denk aan de
festival krant. Ook zijn zij te zien op de
banners bij de symbolische toegangspoorten
van Big Rivers. Deze toegangspoorten staan
open voor alle bezoekers op de plaats daar
waar ooit de stadsmuren van Dordrecht
mensen buiten moesten houden.
BR Sponsors zijn sponsors van de algemene
programmering van het festival. Naast
exposure krijgen zij ook 4 BRASS-partouts

unieke manier zichtbaarheid voor zijn bedrijf,
door het festival te ondersteunen op een
specifieke wijze. Dat kan op een van de
onderstaande manieren of wellicht op een
manier die wij samen vormgeven.
Voorbeelden;

- Food Court sponsor; zoals in 2018 & 2019
Het Küchen Treﬀ Food Festival

- Kledingsponsor crew; zoals in 2018
Garagebedrijf Visserdijk

- Eco Glazen sponsor; zoals in 2017, 2018,
2019 Dordt Centraal

(zie pagina 15).

Mogelijke nieuwe specials;

-

Energiesponsor
Magazinesponsor
Schermensponsor
Artiestenvervoersponsor
Materiaalsponsor
Steigermateriaalsponsor

Wij komen graag in contact met bedrijven die
op een originele manier een bijdrage willen
leveren aan het festival als specialsponsor.
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Festivalsponsor

Supporter

Sponsors van Big Rivers dragen met elkaar bij

Ondernemers die het festival een warm hart

aan het festival en worden daarvoor zeer

toedragen kunnen, ons ook met een kleine

gewaardeerd. Naast dat zij zichtbaar zijn op

bijdrage steunen. Onze supporters zijn

de sponsor banner, schermen, ons magazine

zichtbaar op de website en in de festivalkrant.

en online krijgen zij ook toegang tot alle

Zij ontvangen een prachtig vormgegeven

activiteiten in het programma van BRASS met

raamsticker waarmee ze duidelijk herkenbaar

de BRASS-partout. Ook kunnen sponsors

zijn als supporter van het festival.

tegen gereduceerd tarief adverteren in ons
festival magazine. Er zijn voor deze categorie
25 plekken beschikbaar. Alle tegenprestaties
staan vermeld op onze sponsorkaart.
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BRASS-partout

BRASS brengt sponsors, partners en
liefhebbers van het festival samen. Met een
goed verzorgd programma dat diverse
activiteiten kent in aanloop naar -en tijdens
het festival.
Sponsoren krijgen in hun pakket een aantal
BRASS-partouts aangeboden.
BRASS-partout is ook de manier voor zzp’ers
of kleine bedrijven om een bijdrage te leveren
aan het festival. Bij een BRASS-partout
ontvang je ook de unieke BRASS pin!

•
•
•
•
•
•
•

Toegang Big Rivers Indoor, 9 maart met een hapje en een drankje
Toegang Big Rivers openingsborrel 12 juli met eten en drinken
Toegang BRASS Tour 13 juli met eten en drinken
BRASS goodiebag met kettingen, festival krant en leuke extra’s
10 consumptiemunten
BRASS / Big Rivers - Pin
Toiletpas
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Welke nieuwe mogelijkheden komen eraan?
Schermen voor veiligheid en reclame
Big Rivers Magazine

T
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Nieuwe website

Voor schermen en
magazine zoeken wij
nog specialsponsors!
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KANALEN

B

Brand. Onze Eventpartners gaan in alle communicatie mee en worden op die
manier onderdeel van het Big Rivers brand.

W

Website van Big Rivers. Afhankelijk van het sponsorpakket bieden we
zichtbaarheid met logo en /of hyperlink.

P

Print. De festivalkrant die we samen met onze mediapartner samenstellen
geeft ruimte in beeld of naam.

E

Event. Zichtbaarheid tijdens het event. Afhankelijk van het sponsorpakket
creëren wij zichtbaarheid met banners, borden of schermen.

S

Socialmedia. Via onze Socialmedia kanalen creëren we aandacht en traﬃc
voor sponsoren, afgestemd op het sponsorpakket.

M

Magazine. Dit channel is nog onder voorbehoud van sponsoring.
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SPONSORKAART 2019
Paketten

Plaatsen

Investering

Eventpartner
Poster / Web / Media / Socialmedia / Eventbanners
[Schermen en magazine ovb] Inclusief 4 BRASS-Partouts.

3

€

15.000

10

va. €

5000

8

€

5000

12

€

2500

va. €

1500

1

€

5000

20

€

1000

20

€

250

€

250

Podiumsponsor
Naamgeverpodium / Web / Media / Socialmedia / Inclusief 2 BRASS-Partouts.

Hoofdsponsor
Web / Print / Eventbanners / Socialmeida + Toegang tot de hoofdsponsor
netwerk-kick-oﬀ voor 25 personen. Inclusief 4 BRASS-Partouts.

BR Sponsor
Web / Krant / Sponsorbanner Inclusief 4 BRASS-Partouts.

Specialsponsor
Afhankelijk van de mogelijkheden en wensen creëren we in overleg passende
zichtbaarheid voor sponsors. Aantal BRASS-Partouts in overleg.

Eco-Glazensponsor
Momenteel ingevuld (2017-2018-2019 Dordt Centraal) 50.000 stuks

Festivalsponsor
Web / Krant / Sponsorbanner Inclusief 2 BRASS-partouts.

Supporter
Vermelding met link op de website en in de festivalkrant

BRASS-partout
Toegang - Big Rivers Indoor, 9 maart met een hapje en een drankje
Toegang - Big Rivers openingsborrel 12 juli met eten en drinken
Toegang - BRASS Tour 13 juli met eten en drinken
Inclusief goodiebag met; 10 consumptiemunten, toiletpas en Big Rivers Pin
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Big Rivers Festival 2019
www.bigrivers.nl
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