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Een magische Winter bij ijsvRij
Nadat IJsvrij vanwege Corona twee jaar niet heeft plaatsgevonden, organiseren 
we dit jaar op Plein 1940 de vierde editie van IJsvrij Festival! Van 16 december 
2022 tot en met 8 januari 2023 wordt het iconische plein omgetoverd tot een 

romantisch winterplein, met in het middelpunt de schaatsbaan.

Er worden verschillende activiteiten georganiseerd, zoals curling, silent disco 
schaatsen en schoolschaatsen. Of je nu komt schaatsen met je schoolklas, 

familie, collega’s of met vrienden: iedereen is welkom. 

bekijk de video

https://youtu.be/D61W9dELmMw
https://youtu.be/D61W9dELmMw




Sponsoring en partnerships
IJsvrij Festival kan niet bestaan zonder haar partners en sponsoren. We kijken bij de invulling 
van een samenwerking altijd naar wat het beste bij uw en onze organisatie past.

wat maakt IJsvrij Festival een aantrekkelijke partner?

• Veel landelijke, regionale en lokale media-
aandacht. Bereik campagne van de afgelopen 
editie: ruim 1 miljoen. 

• Jaarlijks een flink aantal bezoekers: in 2018 
had IJsvrij zo’n 28.000 bezoekers en in 2019 
en 2020 30.000.

• IJsvrij Festival brengt uw organisatie of merk 
onder de aandacht bij onze doelgroepen: 
gezinnen met kinderen, jongvolwassenen, 
bedrijven, dagjesmensen en wijkbewoners. 
 
 
 

• Promotie van uw organisatie op het 
festivalterrein en/of via de kanalen van IJsvrij 
Festival.

• Door samen te werken met IJsvrij Festival 
draagt u bij aan de organisatie van een 
sfeervol, jaarlijks terugkerend winterfestival 
waar juist na de coronacrisis extra veel 
behoefte aan is.

Interesse? Stuur dan een e-mail naar:

info@ijsvrij.nl

mailto:info%40ijsvrij.nl?subject=Contact%20sponsorbrochure




schaatsen en 
Koek & zopie

IJsvrij Festival is dit jaar wederom dé plek 
in de winter om elkaar te ontmoeten in 
een knusse, romantische sfeer. Iedereen 
is welkom om te komen schaatsen op de 
ijsbaan of langs te komen op het sfeervolle 
festivalplein. Natuurlijk wordt er ook gezorgd 
voor warme chocomel, gluhwein en lekkere 
happen.

Voor iedere doelgroep is er van alles te 
doen. Van een schaatsclinic en silent disco 
schaatsen tot aan schoolschaatsen en een 
kinderpartijtje op het ijs. Ook voor bedrijven 
zijn er volop mogelijkheden. Denk aan een 
winterse borrel, curlingwedstrijd, silent disco 
on ice, bezoek aan het Maritiem Museum of 
een op maat gemaakt programma.



partnerships
Wij bieden 4 standaard opties aan voor partnerships. 

Uiteraard staan wij ook altijd open voor andere vormen 
van samenwerking, zoals een bijdrage in de vorm van het 

leveren van materialen of diensten voor IJsvrij Festival.  



vRiend
Vrienden dragen IJsvrij een warm hart toe en geven het festival 
een financieel steuntje in de rug.

Vorm: financiële bijdrage van € 2.500.

Tegenprestaties:

• Logo of naamsvermelding op partnerpagina website.
• Logo of naamsvermelding op sponsorbedankbord op locatie.
• Uitnodiging voor de opening.

paRtner
Partners geven een financiële bijdrage of zijn leverancier van 
het festival. Dit kan voor de ijsbaan, horeca of het cultureel 
programma of het festival in het algemeen. 

Vorm: een financiële bijdrage, barterdeal of combinatie hiervan 
met een waarde van € 7.500. 

Tegenprestaties: 

• Logo of naamsvermelding op partnerpagina website.
• Logo of naamsvermelding op sponsorbedankbord op locatie.
• Zichtbaarheid op relevante plekken op het festivalterrein, in 

overleg. Hierbij kunt u denken aan vlaggen, banieren, logo’s 
op servetten, viltjes, menukaarten, etc.

• Uitnodiging voor de opening.
• 25 vrijkaarten voor schaatsen om uit te delen aan relaties, 

collega’s of als toevoeging aan het kerstpakket. 



SpOnsoR 

Sponsor van het festival of voor één van de onderdelen zoals 
de ijsbaan, koek & zopie of een ander programma onderdeel 
(curling, silent disco).

Vorm: een financiële bijdrage van € 10.000, waarna een 
programma onderdeel ‘presented by’ uw merknaam wordt 
weergegeven.

Tegenprestaties: 

• Logo of naamsvermelding op partnerpagina website.
• Logo of naamsvermelding op sponsorbedankbord op locatie.
• Logo of naamsvermelding op boarding ijsbaan in look & feel 

IJsvrij.
• Logo of naamsvermelding op drukwerk (poster, flyers) in look 

& feel IJsvrij.
• Een post over uw organisatie op social media kanalen IJsvrij.
• Zichtbaarheid op relevante plekken op het festivalterrein, in 

overleg. Hierbij kunt u denken aan vlaggen, banieren, logo’s 
op servetten, viltjes, menukaarten, etc. 

• Uitnodiging voor de opening.
• 100 vrijkaarten voor schaatsen om uit te delen aan relaties, 

collega’s of als toevoeging aan het kerstpakket.
• Gezamenlijke activaties en (retail)acties mogelijk.  

Denk hierbij aan winacties, kortingsacties op IJsvrij 
om mensen naar uw organisatie of winkel te trekken, 
promoteams, etc.

naamgevend 
Naamgevend sponsor van het IJsvrij Festival.

Vorm: een financiële bijdrage vanaf € 25.000, waarna uw 
merknaam wordt toegevoegd voor de titel IJsvrij Festival.

Tegenprestaties: 

• Logo of naamsvermelding op partnerpagina website.
• Logo of naamsvermelding op sponsorbedankbord op locatie.
• Logo of naamsvermelding op boarding ijsbaan in look & feel 

IJsvrij.
• Logo of naamsvermelding op drukwerk (poster, flyers) in 

look & feel IJsvrij.
• Drie posts over uw organisatie op social media kanalen IJsvrij.
• Zichtbaarheid op relevante plekken op het festivalterrein, in 

overleg. Hierbij kunt u denken aan vlaggen, banieren, logo’s 
op servetten, viltjes, menukaarten, etc.

• Uitnodiging voor de opening.
• 230 vrijkaarten (10 per dag) voor schaatsen om uit te delen 

aan relaties, collega’s of als toevoeging aan het kerstpakket. 
• Gezamenlijke activaties en (retail)acties mogelijk.  

Denk hierbij aan winacties, kortingsacties op IJsvrij 
om mensen naar uw organisatie of winkel te trekken, 
promoteams, etc.

naamgevend sponsoR 



promoot uw bedrijf op de boarding van de ijsbaan

vrijkaarten voor personeel, leuk en sportief!

logo of naamsvermelding op locatie vergroot uw zichtbaarheid bij onze koek & zopie





Contactgegevens

Van Oldenbarneveltstraat 116C
3012 GV, Rotterdam

heeft u overige vragen?
Neem dan gerust contact op 
met Bureau Vermaeck via:

info@ijsvrij.nle-mail eva e-mail carla

eva van der vegt
Directeur

Carla Collewijn 
Sponsorwerving

Telefoonnummer:
010 307 5866

Heeft u interesse in 
een sprankelende 
samenwerking met 
IJsvrij Festival?

Heeft u vragen over
IJsvrij Festival en alles 
wat het festival te 
bieden heeft?

mailto:info%40ijsvrij.nl?subject=Contact%20sponsorbrochure
mailto:eva%40bureauvermaeck.nl?subject=Contact%20sponsorbrochure
mailto:ccollewijn%40rspsportenbusiness.nl?subject=Contact%20sponsorbrochure


meer weten? 
Ga naar ijsvrij.nl en volg ons op:

/ijsvrijfestival     /ijsvrij     /ijsvrijfestival


