Beleef de Alkmaarse
ADVERTENTIES

GENIET EN ONDERSTEUN HET GOEDE DOEL!

De Lichtjeskrant is inmiddels een begrip in Alkmaar en omstreken.
Alle informatie zoals de deelnemende partners en sponsors,
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de route, extra bezienswaardigheden staan in deze uitgave
(met dank aan Rodi Media). Maar liefst 10.000 exemplaren
worden in de week voorafgaand aan het evenement verspreid.
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Een aparte uitgave voor een evenement, dat is uniek!
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Vergroot uw zichtbaarheid. Niet alleen door een advertentie maar juist door
de mogelijkheid extra informatie te plaatsen. Dit zijn de tarieven:
Advertentie ¼ pagina f/c

€250,-

130 x 90 mm (bxh)
incl: vermelding op social media en een vaarbewijs
Advertentie ½ pagina f/c

SPONSORING

€400,-

Lichtjesavond Alkmaar is een uniek evenement in de binnenstad van Alkmaar

130 x 190 mm (bxh)

dat steeds meer bekendheid geniet in Alkmaar en omstreken. De feestelijke start

incl: vermelding op social media en een vaarbewijs
Advertentie 1/1 pagina f/c

op de Turfmarkt is inmiddels een begrip. Meer dan 200 bootjes trekken inmiddels
duizenden bezoekers langs alle grachten en de bezienswaardigheden zijn dit jaar van

€600,-

grote allure. Door de hele binnenstad, langs de grachten en zelfs op de Kanaalkade

270 x 190 mm (bxh)

pakken we dit jaar groots uit met verlichte kunstobjecten in samenwerking met

incl: vermelding op social media en een vaarbewijs

Glow Eindhoven, lichtoptredens en andere showelementen.
In samenwerking met het Hoogheemraadschap en de gemeente Alkmaar is dit event

Bel ons!
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden, zich aanmelden of heeft u andere vragen,
neemt u dan contact op met Nathalie Menke 06 53 54 57 70 of mail naar:
sponsoring@lichtjesavondalkmaar.nl

een unieke kans om uw onderneming letterlijk in de schijnwerpers te zetten voor bezoekers
uit heel Noord-Holland.
Lions Alkmaar is de belangeloze organisator van Lichtjesavond Alkmaar en zoals
elk jaar koppelen we een goed doel aan dit geweldige event. Dit jaar is gekozen voor

WWW.LICHTJESAVONDALKMAAR.NL

de stichting Help-Elkander. U en ik kennen dat gevoel, uitkijken naar de volgende
vakantie om op te laden, nieuwe ervaringen op te doen en te genieten!
Stichting Help-Elkander maakt het mogelijk voor gezinnen die rond moeten komen

EVENT PARTNER

COMMUNICATIEPARTNER

met een te klein budget ook eens een week op vakantie te gaan. Onbezorgd,
met de kinderen om de vicieuze cirkel van stress en spanning te doorbreken.
Lees meer hierover op www.help-elkander.nl

vanaf 9.00 uur open | 7 dgn p/wk

EVENT PARTNER

BRUG SPONSOR

Als event partner nodigen wij u met uw hele gezelschap graag uit voor het Walkin’ VIP diner

De vele bruggen die Alkmaar rijk is zijn een onmisbaar onderdeel van het succes van

op de Turfmarkt voorafgaand aan het evenement. U heeft de beschikking over uw eigen

Lichtjesavond. Door de deelnemende bootjes, maar ook de duizenden bezoekers staan de

VIP boot inclusief hapjes en drankjes tot 40 gasten en wij bieden u het volledig marketing

bruggen centraal! Zet uw onderneming in de schijnwerpers door uw bedrijfsnaam, logo of

pakket voor maximale zichtbaarheid.

boodschap stijlvol op de brug te laten vermelden.
U ontvangt tevens een aantrekkelijk marketingpakket en bent met 4 relaties van harte

• Walkin’ VIP Diner voor 40 personen

• Social media

• VIP boot inclusief hapjes en drankjes

• Led Scherm Turfmarkt

voor 40 personen
• Advertentie 1/1 in de Lichtjesavond-

welkom op ons Walkin’ VIP diner en de VIP boot inclusief hapjes en drankjes.

• Zichtbaarheid langs de route

• Walkin’ VIP Diner voor 4 personen

• Social media

• Bijdrage event

• VIP boot inclusief hapjes en drankjes

• Led Scherm Turfmarkt

€ 5.000,-

krant – oplage 10.000

voor 4 personen
• Advertentie 1/2 in de Lichtjesavond-

• Zichtbaarheid langs de route
• Bijdrage event
€ 1.000,-

krant – oplage 10.000

EVENT SPONSOR
Als event sponsor is Lichtjesavond een mooie manier om 6 van uw beste relaties uit te
nodigen voor dit unieke evenement, dat u volledig verzorgd kunt bijwonen. Het complete

BOOTJES SPONSOR

marketing pakket, het Walkin VIP diner en 6 plaatsen op de VIP boot inclusief hapjes en

Lichtjesavond & bootjes zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en elk jaar doen er meer

drankjes zijn voor u ter beschikking.

bootjesliefhebbers mee. Als bootjes sponsor bieden wij u de gelegenheid om zichtbaar
onderdeel te zijn van Lichtjesavond èn het goede doel te steunen.

• Walkin’ VIP Diner voor 6 personen

• Social media

U ontvangt een aantrekkelijk marketingpakket en wij verwennen u en uw gasten met een

• VIP boot inclusief hapjes en drankjes

• Led Scherm Turfmarkt

volledig verzorgde picknick mand voor 4 personen inclusief vaarbewijs.

voor 6 personen
• Advertentie 1/1 in de Lichtjesavond-

• Zichtbaarheid langs de route
• Bijdrage event
€ 1.250,-

krant – oplage 10.000

• Picknick mand voor 4 personen

• Social media

• Vaarbewijs

• Bijdrage event

• Advertentie 1/4 in de Lichtjesavond-

€ 550,-

krant – oplage 10.000

LICHTJES PARTNER
Onze samenwerking met Glow Eindhoven heeft als geweldig resultaat dat er langs de
route, bijvoorbeeld op de Noorderkade, fantastische lichtobjecten te zien zullen zijn, van
een enorm formaat! Heeft u interesse om met uw organisatie extra creatieve glans te

VIP ARRANGEMENT

geven als cultuurliefhebber, sponsor dan één van de kunstobjecten van Glow Eindhoven.

Het Walkin’ VIP diner op de bruisende Turfmarkt voorafgaand aan de start is de afgelopen

U ontvangt tevens een aantrekkelijk marketingpakket en bent met 4 relaties van harte

jaren uitgegroeid tot een geweldig feestje! Bent u niet in het bezit van een boot maar wilt u

welkom op ons Walkin’ VIP diner en de VIP boot inclusief hapjes en drankjes.

wel graag comfortabel en op de 1e rang Lichtjesavond beleven?
Maak dan gebruik van ons VIP arrangement, inclusief Walkin’ VIP diner én een plaats op

• Walkin’ VIP Diner voor 4 personen

• Social media

• VIP boot inclusief hapjes en drankjes

• Led Scherm Turfmarkt

voor 4 personen
• Advertentie 1/2 in de Lichtjesavondkrant – oplage 10.000

onze VIP boot inclusief hapjes en drankjes.

• Zichtbaarheid langs de route
• Bijdrage event
€ 1.000,-

• Walkin’ VIP diner
• VIP boot inclusief hapjes en drankjes

€ 100,per pers.

