
Hallo!

Ieder jaar in het 3e weekend van september strijkt Breda Barst 
neer in Park Valkenberg. Met hulp van zo’n 250 vrijwilligers 
zetten we daar 2 dagen vol pop, rock, metal, punk, elektro, 
hiphop, dance en theater neer. Een mooie mix van regionaal 
en lokaal talent en gevestigde artiesten. 

Breda Barst is een begrip in de regio. Breda Barst is voor 
iedereen! Of je nu voor de muziek of de gezelligheid komt, of 
je nu komt met je vrienden of met je kinderen, en of je nou hier 
uit de buurt komt of niet.

Om ook in 2023 weer een Breda Barst te kunnen organiseren 
met een programma van hoog niveau, zoeken wij sponsoren 
en partners. 

Wil jij / jouw bedrijf zich aan Breda Barst verbinden? 

Namens het hele team van Breda Barst,
Bedankt!

BREDA BARST
sponsorpakketten

• On site schermen barren en Barstbalie:  
logo, half scherm, 1x per cyclus

• On site hekwerkbanner: eigen branding, 1x
• Bredabarst.nl: vermelding met link in algemene sectie
• Media: opname in algemene Barst sponsorpost
• Nevenactiviteiten: logovermelding (bijv. cultuurnacht, popronde)

ZILVER PAKKET
€1.000

• On site schermen barren en Barstbalie (9x):  
logo, kwart scherm, 1x per cyclus

• Bredabarst.nl: vermelding met link in  
algemene sectie

• Media: opname in algemene Barst sponsorpost

BRONS PAKKET

• Bredabarst.nl: Als je dat leuk vindt, vermelden we je  
naam in onze vriendensectie. Blijf je liever anoniem?  
Dat mag uiteraard ook gewoon. 

• Goed om te weten: Je gift is meestal aftrekbaar voor de belastingdienst 
via je aangifte inkomstenbelasting. Kijk op Belastingdienst.nl/anbi voor 
de exacte regels.

VRIEND

€500

v.a.€50

www.bredabarst.nl | sponsoring@bredabarst.nl

http://Belastingdienst.nl/anbi
http://www.bredabarst.nl
mailto:sponsoring%40bredabarst.nl?subject=


• Barst posters: vermelding op alle  
formaten m.u.v. muppi

• On site schermen barren en Barstbalie:  
video 15 sec, kwart scherm, 1x per cyclus

• On site hekwerkbanner: eigen branding, 4x
• Bredabarst.nl: vermelding met link in speciale partner sectie
• Media: opname in algemene Barst sponsorpost en nieuwsbrief
• Nevenactiviteiten: logovermelding (bijv. cultuurnacht, popronde)
• Specials: 1 special naar keuze

PLATINUM PAKKET
vanaf €10.000

• Barst posters: vermelding op alle  
formaten m.u.v. muppi

• On site schermen barren en Barstbalie:  
logo, volledig scherm, 1x per cyclus

• On site hekwerkbanner: eigen branding, 2x
• Bredabarst.nl: vermelding met link in speciale partner sectie
• Media: opname in algemene Barst sponsorpost en nieuwsbrief
• Nevenactiviteiten: logovermelding (bijv. cultuurnacht, popronde)

GOUD PAKKET
€2.500

• Shirtsponsor: Exclusieve logovermelding op 
250 vrijwilligers shirts 

• Extra waarde creëren via overige uitingen: 
Vanaf prijs; activiteiten in overleg

• Polsandjes: bezoekers 18-25 jaar, crew, 
artiesten

• Standplaats / marktkraam: Voor 
promotionele activiteiten (excl. flyeren)

• Digitale advertentie: schermen barren en 
Barst balie, video 15 sec, kwart scherm, 1x 
per cyclus

€2.700

€2.000

€1.000

€750

€250

• Hoofdpodium: Wingdoeken + podiumnaam in 
alle uitingen + goud pakket

• Suikerbeat: Wingdoeken + podiumnaam in 
alle uitingen + zilver pakket

• Toegangspoort: Banner ingang stationszijde 
en Kasteelplein zijde  + zilver pakket

• Futurestage: Hekwerkbanners aan 2 zijden + 
podiumnaam in alle uitingen + brons pakket

• Minibarst: Banner naast ingang gebied + 
naamgeving in alle uitingen + brons pakket

€9.000

€6.500

€5.000

€3.500

€3.500

NAAMSVERBINDING

SPECIALS

• 2 dagen, 4 podia en 50+ artiesten in Park Valkenberg
• Gratis toegang
• ± 30.000 festivalbezoekers per jaar
• ± 65.000 websitebezoekers per jaar
• ± 10.000 volgers op social media
• ± 9.000 app gebruikers

CIJFERS & BEREIK


