
Imani Krikkedol tot 250 euro (excl. BTW)

Ideaal voor de lokale, kleinere sponsor die evenzeer 
broodnodig is voor onze evenementen.

- vermelding website en programmatiefolder tijdens event 
(formaat visitekaartje)
- naamsvermelding op placemat-campagne
- vanaf 250 euro uitnodiging VIP-diner voor één  persoon 
( tweede persoon à 50 €) en 1 banner:spandoek op het terrein

(*) Imani is het Swahili voor ‘vertrouwen, geloof’

Pamoja Krok’ vanaf 750 euro (excl. BTW)

Onze bovenlokale sponsors zullen in dit pakket al heel wat 
return terug vinden. 

Formule Imani Krikkedol +

- logo op alle printreclame en op affiche
- vermelding in huis-aan-huisbladen
- uitnodiging VIP-diner voor vier personen (Golden Tickets)
- twee beachvlaggen of spandoeken op het terrein
-vermelding bij act
- vermelding radiospot

(*) Pamoja is het Swahili voor ‘samen’

Jamaa Kaaiman vanaf 1500 euro (excl. BTW)

Structurele sponsors vinden hier hun gading en kunnen 
nadrukkelijk aanwezig zijn ter plekke. 

Formule Pamoja Krok’ + 

- logo en naamsvermelding in alle mediacampagnes
- uitnodiging VIP-diner voor acht personen (Golden Tickets)
- vier beachvlaggen of spandoeken of gelijkwaardig
- mogelijkheid tot stand en/of banner in de VIP-tent
- vermelding trailercampagne
- vermelding op interview/sponsorwall in VIP-tent 

(*) Jamaa is het Swahili voor ‘vrienden en familie’

Alligator vanaf 3.000 euro (excl. BTW)

Een formule voor de HOOFDSPONSOR van 1 van de 3 
festivaldagen (Boom Town DJ Fest, Theater aan Twater of 
Ubuntu Festival)

Formule Jamaa Kaaiman + extra return en visibiliteit volledig te 
bepalen op maat tijdens een van de drie .

Madiba: hoofdsponsor (t.b. met een minimum 
van 6.000 euro (excl. btw))

Een formule voor de HOOFDSPONSORS VAN HET HELE 
WEEKEND (Boom Town DJ Fest - Theater aan Twater - Ubuntu 
Festival), met maximale return en een VIP-behandeling voor 
uzelf en uw klanten. 

Formule: bedrag en return en visibiliteit volledig (t.b.) te 
bepalen op maat.

(*) Madiba was de clannaam van Nelson Mandela, uit eeuwig 
respect

VIP-avond
Een personeelsfeest op Theater aan 
Twater of het Ubuntu Festival? Een 

productlancering? Een netwerkevent? 
Contacteer ons voor een voorstel 

op maat. Of neem een VIP-formule               
in groep vanaf 69 euro p.p.

Nieuw ! Executive 
Business Lounge

Ontvang uw klanten & relaties in een uniek kader in onze 
aparte exclusieve ***** business lounge met: 

 zaterdag 18 juni Theater aan Twater

een toplunch aan tafel (vanaf 11.30u), in 
combinatie met EK -voetbal om 15u België - Ierland op 
groot scherm (+ terras Belgian Fan House) +  Theater 

aan Twater.   Incl. booze bag en dessertenbuffet                                                
Max. 75 plaatsen. 125 euro p.p. 

Ook keuze voor VIP-formule in buffetvorm 
(welkomstdrink 14.30u, eten tussen 17.30u en 20u. Incl. 

booze bag en dessertenbuffet + terras Belgian Fan House) 
à 75 euro p.p.

zondag 19  juni Ubuntu Festival

VIP-formule in buffetvorm: vanaf 15u tot 
22u : VIP-lounge: 75 euro, buffet met toegang tot terras, 

boozebag, incl dessertenbuffet.

Executive Business Lounge: vanaf 14u tot 
22u, 125 euro: nodig uw klanten eens uit op een festival! 

Bediening aan tafel, logo en naamsvermelding in de 
lounge nabij de ingang, boozebag, van 14u tot 22u, incl 

dessertenbuffet en toegang tot het topterras. 

Contacteer ons via of kaaimannen@telenet.be of
0475/54.04.05 (Patrick) - 0475/41.41.93 (Hans)
0479/63.96.71 (Peter) of 0495/36.98.27 (Kyo)
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