
SPONSOR PAKKETTEN
KLEIN BEDRIJF

SPONSOR PAKKETTEN

300 euro150 euro
* Vermelding op de 
   Facebookpagina
* Vermelding op Instagram
* Vermelding logo op 
   website
* 40 drankmunten (incl. 2 
   collectersitem glazen)

* Vermelding op de 
   Facebookpagina
* Vermelding op Instagram
* Vermelding logo op 
   website
* 60 drankmunten (incl. 2 
   collectersitems glazen)
* 2 banners met logo op 
   dranghekken langs aan
   looproute richting festival

Genoemde bedragen zijn excl BTW Genoemde bedragen zijn excl BTW



Onze missie is het organiseren van het gezelligste foodtruck- 
en muziekfestival in de regio, dat voor iedereen toegankelijk 
is. We willen onze bekendheid uitbreiden en uitgroeien tot een 
spraakmakend festival, waar de bezoekers ieder jaar weer 
graag terug willen komen. Wij onderscheiden ons van 
andere festivals alleen al door onze unieke festivallocatie, een 
weiland nabij de Reest. Het festival is laagdrempelig en we 
staan met beide benen in het gras! Aankleding en gastvrijheid 
staan bij ons hoog in het vaandel. De combinatie van 20 tot 25 
foodtrucks, een groot aantal artiesten, bekend en wat minder 
bekend,  en leuke kinderanimatie, maakt het tot een feest voor 
jong en oud. We willen het festival toegankelijk houden door 
geen entree te vragen en de gerechten zo gevarieerd mogelijk, 
voor een eerlijke prijs.

De afgelopen 5 jaar is het gelukt om een prachtig festival te 
organiseren, in lijn met bovenstaande missie. De komende 5 
jaar zijn we van plan om op de ingeslagen weg door te gaan 
en ons nog meer te profileren tot een  kwalitatief hoogstaand, 
maar vooral gezellig festival waar mensen niet over 
uitgesproken raken. Wij willen graag op een positieve manier 
bijdragen aan het imago van het Reestdal en de economische 
groei van de regio. Daarom zoeken we verbinding met 
bedrijven en instanties om samen aan gestelde doelen te 
werken.

Onze doelgroep is: Iedereen die geniet van lekker eten en 
drinken, goede muziek en buiten zijn!


