
SPONSORPAKKETTEN

Wilt u zichtbaar het alom bekende vuurwerk van Haringrock sponsoren? Daarvoor bieden we mogelijkheden. 
Neem contact met ons op, dan vertellen we u graag meer. 

Daarnaast kunnen we uw logo op de entreekaarten of onze herbruikbare eco-bekers afdrukken. Neem contact met 
ons op, dan vertellen we u graag meer. Ook over andere ideeën en meer exposure gaan we natuurlijk graag met u in 
gesprek.

    MEDE-HOOFDSPONSOR: 
    PARTNER VAN HARINGROCK

Voor €1.300 (exclusief btw) wordt u mede-hoofdsponsor. U bent dan partner van ons evenement. De meest 
gulle sponsoring, waarmee u groots bijdraagt aan de organisatie van Haringrock.

Uw bedrijf komt prominent en extra goed in beeld op de grote LED-schermen naast het podium, op het 
LED-scherm op de boulevard, op de VIP-kaarten én in de VIP-lounge. Daarnaast plaatsen we uw logo op de 
bedankpagina in het huis-aan-huis-blad. Ten slotte plaatsen we uw logo op onze website, en linken we door naar 
uw website of Facebook-pagina. 

U ontvangt 4 VIP-kaarten om het evenement 2 dagen mee te maken in onze VIP-lounge. Op vrijdag betaalt u voor 
de consumpties, op zaterdag krijgt u deze gratis van ons aangeboden. Daarnaast ontvangt u 15 veld-entreekaarten 
voor uw gasten als wij gedwongen moeten besluiten entree te heffen. 

     ELITESPONSOR     
     HARINGROCK

Voor €700 (exclusief btw) wordt u elitesponsor 
van ons evenement. Een gulle sponsoring, 
waarmee u flink bijdraagt aan de organisatie 
van Haringrock.

Uw bedrijf komt prominent in beeld op de grote 
LED-schermen naast het podium, op het LED-
scherm op de boulevard en in de VIP-lounge. 
Daarnaast plaatsen we uw bedrijfsnaam op de 
bedankpagina in het huis-aan-huis-blad. Ten slotte 
plaatsen we uw logo op onze website, en linken we 
door naar uw website of Facebook-pagina. 

U ontvangt 2 VIP kaarten om het evenement 
2 dagen mee te maken in onze VIP-lounge. Op 
vrijdag betaalt u voor de consumpties, op zaterdag 
krijgt u deze gratis van ons aangeboden. Daarnaast 
ontvangt u 8 veld-entreekaarten voor uw gasten als 
wij gedwongen moeten besluiten entree te heffen. 

     MAATJESSPONSOR  
     HARINGROCK

Voor €350 (exclusief btw) wordt u 
maatjessponsor van ons evenement. Een 
mooie sponsoring, waarmee u bijdraagt aan 
organisatie van Haringrock.

Uw bedrijf komt op een gedeeld logo-biljet in beeld 
op de grote LED-schermen naast het podium, op 
het LED-scherm op de boulevard en in de VIP-
lounge. Daarnaast plaatsen we uw bedrijfsnaam op 
de bedankpagina in het huis-aan-huis-blad.

U ontvangt 1 VIP kaart om het evenement 2 dagen 
mee te maken in onze VIP-lounge. Op vrijdag 
betaalt u voor de consumpties, op zaterdag krijgt 
u deze gratis van ons aangeboden. Daarnaast 
ontvangt u 4 veld-entreekaarten voor uw gasten als 
wij gedwongen moeten besluiten entree te heffen.
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EXTRA SPONSORMOGELIJKHEDEN



Beste Haringrock-sponsor en ondernemers,

Speciaal voor u bieden wij je graag een unieke 
sponsordeal aan.

Voor het eenmalige sponsorbedrag van €5.000 (excl. 
btw) bent u hoofdsponsor van Haringrock én een 
maand lang zichtbaar op een enorm LED-scherm 
op de boulevard van Katwijk midden in de roos 
van het Reuzenrad.

Het populaire reuzenrad van afgelopen jaar staat er 
dit jaar namelijk niet 3 dagen, maar de hele maand 
juli. Het reuzenrad trekt de aandacht, en dat geldt 
in het bijzonder voor het LED-scherm midden in het 
hart van het Rad.

Met 32 meter hoogte is het reuzenrad bijna 3x 
hoger dan de vuurtoren op het Vuurbaakplein. 
Dagelijks bezoeken zo’n 2.000 tot 3.000 bezoekers 
het reuzenrad, dus heeft u maximale zichtbaarheid 
op deze A-locatie in Katwijk. Ook zullen er vele 
passanten de boulevard bezoeken, waarbij u goed 
zichtbaar bent. Ook kreeg het reuzenrad afgelopen 
jaar lokale, regionale en zelfs landelijke publiciteit, 
wat ook zeker dit jaar weer te verwachten is. 

Bovendien bent u meteen hoofdsponsor van 
Haringrock. Dat betekent dat uw logo prominent in 
beeld zal zijn naast het podium en in de Haringrock 
VIP-lounge. 

Wilt u deze kans niet voorbij laten gaan? Neem dan 
snel contact met ons op via info@haringrock.nl. 
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