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FilmFestival
Zeeuws-Vlaanderen

Van 10 tot en met 14 april vindt de 7e editie van FilmFestival Zeeuws-Vlaanderen plaats. Meer dan 35
films, diverse thema’s, feesten en netwerkevenementen.

Met meer dan 8.000 bezoekers in een week kunnen we wel zeggen dat Terneuzen een groots evenement in huis heeft. Een Festival waar Zeeuws-Vlaanderen trots op kan zijn.

Naast de gala-opening, het slotfeest, speciale thema-avonden en de traditionele Ladies Night, kent
FilmFestival Zeeuws-Vlaanderen ook een uitgebreid educatief programma, dat sinds vorig jaar ook in
Oostburg plaatsvindt.

Voor het regionale bedrijfsleven is FilmFestival Zeeuws-Vlaanderen hét evenement bij uitstek om relaties een onvergetelijke middag of avond te bezorgen.

FilmFestival Zeeuws-Vlaanderen levert alle mogelijkheden voor wat betreft het samenstellen van partnerpakketten en
arrangementen. In deze brochure staan voorbeelden en basismogelijkheden om u inspiratie te geven voor uw pakket.
Het is ook mogelijk om een maatwerkpakket samen te stellen waarin een exclusieve zaal voor medewerkers of relaties en exposure wordt gecombineerd.

Bereik

Meer dan 8.000 bezoekers, meer dan 60 sponsoren uit het bedrijfsleven en heel veel scholieren.
In één week heel veel bereik. Iedere bezoeker van FilmFestival Zeeuws-Vlaanderen komt voor zijn
plezier naar het festival. Een film, een hapje, een drankje, elkaar ontmoeten en genieten. Dit maakt dat
bezoekers extra ontvankelijk zijn voor uw boodschap.
Als sponsor kunt u altijd een maatwerksponsorvoorstel krijgen, maar we hebben het alvast makkelijk
voor u gemaakt door een aantal bereiksmogelijkheden in pakketten te verwerken.

Netwerken

Er is veel keuze voor wat betreft verschillende netwerkevenementen. FilmFestival Zeeuws-Vlaanderen
is daar een ideale omgeving voor. Wij geven u de gelegenheid om met klanten op diverse manieren
een fantastische avond te beleven.
Met film, hapjes, drankjes, feesten en andere netwerkmogelijkheden. Vindt u het interessant om netwerken te delen, nieuwe klanten te ontmoeten en uw bestaande klanten te belonen? Dan doen wij u
graag een vrijblijvend voorstel.

Wilt u het maximale resultaat uit uw businesspartnerschap halen? Wij adviseren u graag hoe u dat realiseert. Met
CineCityXL Producties maken wij videocommercials, bedrijfsfilms en sociale-media campagnes, die u kunt inzetten
tijdens, voor en na het festival.
Met CineCity Events helpen we u met het organiseren van uw eigen side-event, binnen het festival. Onze mensen
vertellen u hier graag meer over.

Pakketten
(Film)Blik
•
•
•
•

Vermelding met naamsvermelding op de website onder button sponsoren
Naamsvermelding op een dia met alle sponsoren voor iedere voorstelling
1 ticket voor de Opening op woensdag 10 april 2019
10 vrijkaarten voor reguliere voorstellingen tijdens het festival

Brons
•
•
•
•
•

€ 500,00 excl. btw

Logo op de website onder de button sponsoren
Logo (samen met 5 anderen) op een dia voor iedere voorstelling tijdens het festival*
2 tickets voor de Opening op woensdag 10 april 2019
2 vouchers voor slotfilm en feest op zaterdag 13 april 2019
20 vrijkaarten voor reguliere voorstellingen tijdens het festival

Zilver
•
•
•
•
•
•
•

€ 295,00 excl. btw

€ 895,00 excl. btw

Logo op de website met doorlink naar eigen website onder de button sponsoren
Logo (samen met 2 anderen) op een dia voor iedere voorstelling*
Vermelding met naam op sponsordoeken
4 tickets voor de Opening op woensdag 10 april 2019
4 vouchers voor slotfilm en feest op zaterdag 13 april 2019
40 vrijkaarten voor reguliere voorstellingen tijdens het festival
20% korting op de ticketprijzen bij een exclusief zaalarrangement

Goud
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Logovermelding op de website in een loop onderaan op iedere pagina en
Logovermelding met doorlink naar eigen website onder de button sponsoren
Logovermelding (klein) op welkomstdia openingsavond
Vermelding met logo op sponsordoeken
Vermelding op andere uitingen zoals in de festivalbijlage in het Zeeuwsch-Vlaams
Advertentieblad en CineCity
Diacommercial voor iedere voorstelling tijdens het festival*
4 tickets voor de Opening op woensdag 10 april 2019
6 vouchers voor slotfeest op zaterdag 13 april 2019
50 vrijkaarten voor reguliere voorstellingen tijdens het festival
50 consumptiebonnen geldig tijdens FFZV 2019
30% korting op de ticketprijzen bij een exclusief zaalarrangement

Diamant
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

€ 1295,00 excl. btw

€ 2.950,00 excl. btw

Logo op de website in een loop onderaan op iedere pagina en logovermelding als
supersponsor met doorlink onder de button sponsoren
Logovermelding (groot) op welkomstdia openingsavond
Logovermelding op exclusieve banier in CineCafé
Vermelding met logo op sponsordoeken
Vermelding op andere uitingen zoals in de festivalbijlage in het Zeeuwsch-Vlaams
Advertentieblad en CineCity
Diacommercial voor iedere voorstelling bestaande uit 2 slides tijdens het festival*
Advertentie 1/8 pagina in de festivalbijlage in het Zeeuwsch-Vlaams Advertentieblad
6 tickets voor de Opening op woensdag 10 april 2019
14 vouchers voor slotfeest op zaterdag 13 april 2019
100 vrijkaarten voor reguliere filmvoorstellingen tijdens het festival
150 consumptiebonnen geldig tijdens FFZV 2019
40% korting op een exclusief zaalarrangement

Hoofdsponsor

€ 5.950,00 excl. btw

Door uw naam als hoofdsponsor te verbinden aan het Festival, creëert u zowel de maximale netwerkmogelijkheden als een extra grote impuls aan uw naamsbekendheid. De definitieve invulling van dit
sponsorschap passen wij aan op basis van uw behoefte.
* draait voor iedere reguliere voorstelling, met uitzondering van de openingsavond

Arrangementen en tickets
Wanneer u met uw medewerkers, relaties, collega’s of PV- leden tijdens het festival naar de film wilt gaan, dan kunt u
voorafgaand aan het festival reserveren.
Indien u een volledige zaal reserveert, dan zijn er vele mogelijkheden om uw arrangement uit te breiden. Dit kan door
uw gasten te verwelkomen met een drankje en een hapje voor of na de film. Wij maken graag een passend voorstel.

FilmFestival Zeeuws-Vlaanderen VIP-arrangement

Indien u met een groep van minimaal 20 personen het festival wilt bezoeken dan kunt u gebruik maken
van een exclusief VIP-arrangement. Dit arrangement bestaat uit een ticket, een host of hostess bij de
ontvangst, een glaasje bubbels en in de zaal zijn er stoelen voor uw gasten gereserveerd.
De kosten voor dit VIP-arrangement zijn € 18,50 excl. BTW per persoon.

Filmvouchers

Filmvouchers van FilmFestival Zeeuws-Vlaanderen zijn een leuk presentje voor uw medewerkers of
geschenk voor uw relaties. Iedereen kan dan tijdens het festival op eigen gelegenheid naar een film
naar keuze.
Met een filmvoucher kan een voorstelling naar keuze worden bezocht van maximaal € 10,00.Indien de
voorstelling duurder is, dient het verschil te worden bijbetaald.

Aantal vouchers

Prijs per voucher

1-50

€ 9,17 excl. 9% BTW*

51-300

€ 8,75 excl. 9% BTW*

301-500

€ 8,25 excl. 9% BTW*

501-1.000

€ 7,75 excl. 9% BTW*

1.001-2.000

€ 7,50 excl. 9% BTW*

vanaf 2.001

€ 7,25 excl. 9% BTW*

Extra exposure
Exposure door videoreclame in bioscoopzalen
Voor iedere voorstelling tijdens het festival kan een videocommercial worden vertoond. De ruimte hiervoor is beperkt
tot maximaal 10 commercials van 20 seconden. De commercials worden vertoond voor circa 80 voorstellingen, vlak
voordat de film wordt gestart. De prijs hiervoor bedraagt: € 950,- excl. BTW en kan aanvullend worden afgenomen bij
een sponsorpakket.

Exposure op E-tickets

Bij minimale afname van sponsorpakket ZILVER is het mogelijk om een bedrijfslogo op alle e-tickets tijdens het festival te plaatsen. De meerprijs voor deze optie bedraagt € 450,- excl. BTW.

Logo op achtergrond rode loper

Bij minimale afname van een sponsorpakket GOUD is het mogelijk om een bedrijfslogo op het doek langs de rode
loper te laten plaatsen. De meerprijs voor uw logo op het doek bij de rode loper bedraagt € 950,- excl. BTW.

Contact opnemen
Heeft u vragen? Dan kunt u op werkdagen contact opnemen met ons.
Bert Hoogerheijde

Commercieel Manager
Spuikomweg 1
4381 LZ Vlissingen
Tel. +31 (0)118 225200
Mob. +31 (0) 655 395 425
bert@cinecityxl.nl

Amanda Sanderse

Accountmanager
Spuikomweg 1
4381 LZ Vlissingen
Tel. +31 (0)118 225200
Mob. +31 (0) 613 815 920
amanda@cinecityxl.nl

