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Wat is Hapjes Dag?

INLEIDING
Het leukste Foodtruckfestival tijdens
Pinksteren!
Achterover leunen in het zonnetje met een heerlijk
koud (speciaal) biertje in je ene hand en lekkere
hapjes in je andere hand, waar ook de kinderen zich
niet vervelen, genietend van muziek in de mooie
ambiance van Streekmuseum ‘De Kalkovens’ in
Dedemsvaart, klinkt heerlijk toch? Nou, dat gaan wij
regelen!

Na twee succesvolle edities van Foodtruckfestival
Hapje Dag heeft Stichting Hollands Talent besloten
een nieuwe editie te organiseren en wel tijdens
Pinksteren 2023.
De organisatie van Hapjes Dag was voorheen druk
met het organiseren van het Dedemsvaart Natuurlijk
Festival aan de Kotermeer. In verband met corona
kon dat echter al 2 edities niet doorgaan. Het
daarvoor plaats vervangende Hapjes Dag op het
Kalkoventerrein was echter een succes en smaakt
naar meer. Mede omdat er bij de Kotermeer
inmiddels een mooie speelplaats is gecreëerd en
omdat er ingezet wordt op biodiversiteit vindt de
organisatie een festival als Dedemsvaart Natuurlijk
daar niet meer gepast.
Op zaterdag 27 en zondag 28 mei 2023 staat de
derde editie van Hapjes Dag bij het Kalkoventerrein
op de agenda. Het is de bedoeling dat er weer een

gevarieerd aanbod aan Foodtrucks komt te staan.
Daarnaast is er inmiddels begonnen met het
samenstellen van een omlijstend muziekprogramma
met een spetterend toetje als einde. Ook staan er
weer leuke activiteiten voor de kinderen op de
planning.

Word ambassadeur en steun Hapjes Dag Foodtruck Festival!
Om de kosten van de begroting te dekken en de entreeprijs zo laag mogelijk te houden (laagdrempeligheid)
benaderen wij ondernemers, organisaties en subsidiënten om voor een financiële bijdrage ambassadeur
(sponsor) te worden van Hapjes Dag en bij te dragen aan het succes hiervan. Als ambassadeur kan uw bedrijf of
organisatie zich binden aan het leukste Foodtruckfestival tijdens Pinksteren.

Chill modus on!
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Sponsorpakketten
Hieronder vindt u de sponsormogelijkheden voor Hapjes Dag Foodtruck Festival. Dit zijn de standaard pakketten.
Heeft u zelf toch net iets anders in gedachten, laat het ons dan weten. Wij gaan graag met u in gesprek om
passend maatwerk te leveren. Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW.

Activiteiten/optreden spons or
Activiteiten/optreden spons or
Als activiteitensponsor koppelt u uw bedrijfsnaam aan één specifieke activiteit of artiest.

Wat hebben wij u te bieden:
1.
2.
3.
4.

Logo en naamsvermelding op de festival website als activiteiten sponsor
Doorlink naar uw eigen website
Aankleding van de betreffende activiteit met merkexposure van de sponsor
4 toegangskaarten t.w.v. € 60,00,- **

Kosten: € 450,00

Materialen -/ diensten sponsor
Het sponsoren in natura speelt een grote rol in het sponsorbeleid. Het gratis leveren van uw producten en
diensten kan een belangrijke bijdrage zijn binnen de gehele productie. In overleg wordt de relatieve waarde van
deze sponsoring bepaald.

Wat hebben wij u te bieden:

1. Een sponsorpakket conform 50% van de waarde bepaling.
Let op: Indien de waarde van het gesponsorde tussen het bedrag van de sponsorpakketten ligt, krijgt u
de laagste sponsorpakket.

Reclame op bouwhekken
Ter afscheiding van het terrein komen bouwhekken te staan, waarop spandoeken geplaatst
worden. De afmeting van dit spandoek is 338 cm bij 174 cm. Wij zullen zorg dragen voor het
maken van uw spandoek na ontvangst van uw druk klaar aangeleverde ontwerp.

Kosten (exclusief bedrukken bouwhekspandoek): € 250,00
Kosten (inclusief bedrukken bouwhekspandoek): € 325,00
* toeslag voor bouwhek bij het Hoofdpodium € 100,00

Sponsormogelijkheden Hapjes Dag Foodtruck Festival 2023

Pagina 3 van 4

Reclame op dranghekken
Er wordt gebruik gemaakt van dranghekken bij de ingang en op het festivalterrein. Hiervoor kunt u
een spandoek laten maken met uw sponsoruiting. De afmeting van dit spandoek is 215 cm bij
73 cm. Wij zullen zorg dragen voor het maken van uw spandoek na ontvangst van uw druk
klaar aangeleverde ontwerp.
Kosten (exclusief bedrukken dranghekspandoek): € 130,00
Kosten (inclusief bedrukken dranghekspandoek): € 160,00

Pakket 1. Vriend van HAPJES DAG!
Wat hebben wij u te bieden:
1. We vermelden je naam of je bedrijfsnaam op onze speciale dankpagina van de festival website.
2. We zetten een link naar jouw website en je logo erbij!
3. 2 toegangskaarten t.w.v. € 30,00 **
Kosten: € 150,00

Pakket 2. Vriend van HAPJES DAG!
Wat hebben wij u te bieden:
1. We vermelden je naam of je bedrijfsnaam op onze speciale dankpagina van de festival website.
2. Je ontvangt 1 toegangskaart t.w.v. € 15,00 **
Kosten: €100,00

Pakket 3. Vriend van HAPJES DAG!
Wat hebben wij u te bieden:
1. Je ontvangt een ‘speciale dankvermelding’ op de festival website.
2. Je ontvangt 1 toegangskaart t.w.v. € 15,00
Kosten: € 50,00
Wij hopen dat het project u aanspreekt en dat u via een toekenning wilt helpen om Hapjes Dag Foodtruck Festival
mogelijk te maken.

Hebben wij uw interesse gewekt of wenst u nadere informatie?
Neemt u dan gerust contact op met Arsanio Wiet (06–51173888), e-mailen mag uiteraard ook, ons e-mail adres is
info@stichtinghollandstalent.nl
Met vriendelijke groet,
Stichting Hollands Talent
Arsanio Wiet (Voorzitter)
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