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8400 Oostende
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Partners in feesten

Beste partner

In deze brochure vatten we zeven heerlijke feestdagen in Oostende samen.
Dankzij jouw steun kunnen we er opnieuw een schitterende editie van maken.
46ste Paulusfeesten van 9 t.e.m. 15 augustus 2018.
Veel leesplezier!

Paulusfeesten?

> 45 jaar
actief

Centrum
Oostende

450.000 EUR omzet

300

vrijwilligers

7.000 m2 feestterrein

>80.000
bezoekers

Gratis ingang

7

dagen

Meerdere podia

130
acts

Onze missie in een klavertje vier
VRIJWILLIGERS
Als sterke basis

PARTICIPATIE

Brede betrokkenheid
van de
Oostendse basis

CREATIVITEIT
& ORIGINALITEIT
Volop stimuleren

VOOR EEN BREED
PUBLIEK
Zonder nostalgie

VRIJWILLIGERS
Als sterke basis

• Professioneel
werken en opvolgen
• Jongere vrijwilligers
aantrekken
• Verenigingen
• Differentiatie t.o.v.
andere organisaties

PARTICIPATIE

Brede betrokkenheid
van de
Oostendse basis
• Programmatie
betrekt lokaal talent
• Door crowd funding
sympathisanten
laten participeren
• Betrekken van
culturele
verenigingen,
scholen en andere
organisaties

CREATIVITEIT
& ORIGINALITEIT
Volop stimuleren

• Naast gekende
namen op de podia
ook nieuwe
ontdekkingen
• Straatanimatie
• Visuele kunsten
• Jong talent

VOOR EEN
BREED PUBLIEK
Zonder nostalgie

• Breed programma
met diverse acts op
en rond de podia
• Bijkomend inzetten
op jongeren

DE PAULUS REDERIJ
Partnerships met bedrijven

1

2

3

4
?

PARTNER
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Logo op affiche en folder
Website en social media
Feestlocatie krijgt uw naam
Globale terrein visibiliteit
(vlaggen, doeken, …)
VIP maaltijd in onze VIP
ruimte met zicht op het
podium
Toegang tot VIP
Backstage toegang
Consumpties
Guided tour voor en achter
de schermen

7500,- EUR

SPONSOR
•
•
•
•
•
•

Logo op affiche en folder
Website en social media
Zeildoeken op het terrein
Toegang tot VIP
Consumpties
Guided tour voor en achter
de schermen

3500,- EUR

BUSINESS
SUPPORTER
•
•
•
•
•
•

Logo op affiche en folder
Website en social media
Zeildoeken op het terrein
Zeven dagen toegang tot
VIP
Consumpties
Guided tour voor en achter
de schermen

500,- EUR

OP MAAT
•

•
•

Vanaf 150,- EUR hebben we
al mogelijkheden om uw
bedrijf op een originele
manier in de kijker te
plaatsen.
Uw bedrijfsstand op ons
feestterrein.
Een avond in onze VIP tent
met uw partners of
medewerkers.

Op aanvraag

DE PAULUS COMPAGNIE
Crowdfunding voor particulieren

x8
De Matrooskaart
Consumpties aan
voordeeltarief in
voorverkoop!

17 bonnetjes
voor 20,- EUR

•
•
•
•

De Zeekapiting

Captain’s Table

De ultieme formule
voor de Paulusliefhebber

Tafel
voor 8 personen
formule
“Zeekapiting”

Programma & info vooraf in jouw brievenbus
Exclusieve avond in de VIP tent met optreden
Glas cava & 2 consumpties (fris / bier)
Zoete verrassing

30,- EUR

tarief voor de rappe veugels
tot 01/05/2018

175,- EUR
7 + 1 gratis

De VIP tent, uw feestlocatie

Vanaf 10
personen

Beleef de Paulusfeesten op een unieke manier vanop de VIP-verdieping
van de feesttent op het Sint-Petrus en Paulusplein. De VIP-ruimte bevindt
midden in de feestzone en biedt een uniek zicht op het hoofdpodium.
Een aangename bar met ruim terras maakt de beleving compleet. Bied
uw relaties een buitengewone avond aan op de Paulusfeesten die ze niet
snel zullen vergeten!

Tarieven avond VIP
+ 2 drinks
+ 5 drinks
+ 5 drinks & diverse hapjes
+ All night drinks & diverse hapjes

30,- EUR pp
40,- EUR pp
60,- EUR pp
75,- EUR pp

(*) bier, frisdrank en wijn. Prijzen cocktails en sterke dranken op aanvraag.
Prijzen exclusief BTW, op factuur. Prijzen zijn vanaf 10 personen.
Formules uit te breiden met catering op aanvraag

Contact

Wij bezorgen u graag een feestelijk voorstel
Mario Panesi
Joris Pollet
Bart De Vos

Coördinatie PF
Voorzitter vzw
Crowd Funding

mario@paulusfeesten.be
joris@paulusfeesten.be
bart@paulusfeesten.be

+32 (0) 477 / 45 05 98
+32 (0) 486 / 53 32 12
+32 (0) 485 / 74 35 78

