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Wat uw 

sponsorbijdrage 

ook is, uw bedrijf 

ontvangt in ieder 

geval gedurende het 

Heideweekjaar diverse 

uitnodigingen en kaarten 

voor de spraakmakende 

sponsorevents van de 

Stichting Heideweek. 

Hiernaast  informeren 

wij u graag over de 

inhoud van de diverse 

sponsorpakketten.

Als Silver member kunt u o.a. de volgende voordelen verwachten: 

•  Kleine logovermelding op evenemententerrein (LED schermen en hekdoeken)

•  Naamsvermelding op www.heideweek.nl 

•  Kleine logovermelding in de Heideweek programmabrochure  

•  Kleine logovermelding op Heideweek borden geplaatst op de invalswegen in de gemeente Ede 

•  Naamsvermelding + redactioneel artikel in de Heideweekbijlage (600 tekens)

•  Foto met tekst melding nieuwe sponsor op Facebook en Twitter

•  Gratis deelname aan de Heideoptocht

•  Voor 2 personen deelname aan de sponsorlunch

•  Voor 4 personen sponsorhome openingsavond (eten + drinken)

•  Voor 4 personen sponsorhome in Heideweek (eten + drinken)

•  Voor 4 personen sponsorhome slotavond Heideweek (eten + drinken)

•  Voor 2 personen kaarten voor afsluiting en kroning nieuwe Heidehoogheden
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De Heideweek 

zoekt u!

Als Purple member kunt u o.a. de volgende voordelen verwachten: 

•  Naamsvermelding op evenemententerrein (LED-schermen en hekdoeken)

•  Naamsvermelding op www.heideweek.nl

•  Naamsvermelding in de Heideweekbijlage en in de Heideweek programmabrochure

•  Foto met tekst melding nieuwe sponsor op Facebook en Twitter

•  Gratis deelname aan de Heideoptocht

•  Voor 2 personen deelname aan de sponsorlunch

•  Voor 2 personen sponsorhome openingsavond (eten + drinken)

•  Voor 2 personen sponsorhome in Heideweek (eten + drinken)

•  Voor 2 personen sponsorhome slotavond Heideweek (eten + drinken)

•  Voor 2 personen kaarten voor afsluiting en kroning nieuwe Heidehoogheden

purple 

member

e 1.250

silver 

member

e 2.500

Als Gold member kunt u o.a. de volgende voordelen verwachten: 

•  Logovermelding op evenemententerrein (LED schermen en hekdoeken)

•  Logovermelding op www.heideweek.nl

• Logovermelding in de Heideweek  programmabrochure 

• Foto- of logovermelding + redactioneel artikel in de Heideweek-bijlage (1000 tekens)

• Logovermelding op Heideweek borden geplaatst op de invalswegen in de Gemeente Ede 

• Foto met tekst van melding nieuwe sponsor op Facebook en Twitter

• Gratis deelname aan de Heideoptocht

• Voor 2 personen deelname aan de sponsorlunch

• Voor 6 personen sponsorhome openingsavond (eten + drinken)

• Voor 6 personen sponsorhome in Heideweek (eten + drinken)

• Voor 6 personen sponsorhome slotavond Heideweek (eten + drinken)

• Voor 2 personen kaarten voor afsluiting en kroning nieuwe Heidehoogheden

• Kleine logovermelding op de Heideweek pagina’s  in Ede Stad

gold 

member

e 5.000

Als Black member kunt u o.a. de volgende voordelen verwachten: 

•  Logovermelding (groot) op evenemententerrein (LED schermen / hekdoeken /  

vooraanzicht sponsorhome / hoofdpodium)

•  Logovermelding op www.heideweek.nl

•  Logovermelding in de Heideweek  programmabrochure  

•  Foto en logovermelding + redactioneel artikel in de Heideweek-bijlage (1500 tekens)

•  Logovermelding op Heideweek borden geplaatst op de invalswegen in de Gemeente Ede 

•  Foto met tekst van melding nieuwe sponsor op Facebook en Twitter

•  Gratis deelname aan de Heideoptocht

•  Voor 2 personen deelname aan de sponsorlunch

•  Voor 10 personen sponsorhome openingsavond (eten + drinken)

•  Voor 10 personen sponsorhome in Heideweek (eten + drinken)

•  Voor 10 personen sponsorhome slotavond Heideweek (eten + drinken)

•  Voor 2 personen kaarten voor afsluiting en kroning nieuwe Heidehoogheden

•  Logovermeldingen (groot) op Heideweek pagina’s in Ede Stad

• Exclusiviteit (bij 3-jarige contracten)

• Indien beschikbaar en gewenst naamsverbintenis aan Heideweek evenement

 

black 

member

e 10.000



Nog voor ik officieel burgemeester van Ede was, is het mij al verteld. De 
Heideweek, daar moet je bij zijn! Het is het feest van, voor en door de inwoners 
van Ede. Al ben je al jaren weg uit Ede, in de Heideweek zorg je dat je erbij 
bent! In de laatste volle week van augustus staat Ede een week lang in het 
teken van paars, traditie, feest en elkaar ontmoeten. Dat mag je niet missen!

Voor iedereen is er wat te doen. Dat is de kracht van de Heideweek. Van 
muziekevenementen tot sportwedstrijden, van Oud Lunterse Dag tot het  
Kinderfestival. Meer dan 200.000 bezoekers komen er per jaar op af. Dit is 
natuurlijk al een fantastisch aantal, maar het groeit nog steeds! Hiermee is 
de Heideweek één van de grootste (gratis toegankelijke) evenementen van 
Gelderland. 
Het mooie van de Heideweek is ook nog eens dat het uitsluitend georganiseerd 
wordt door vrijwilligers. Mensen die zich met hart en ziel inzetten om het 
grootste feest van Ede ieder jaar weer tot een succes te maken. Dat maakt 
het uniek. Kortom: de Heideweek verdient steun! 
De Heideweek is het podium voor u als ondernemer om zich te presenteren 
aan de regio. U voelt zich als lokale ondernemer toch ook verbonden met 
Ede? Dan is dit het moment om hier uiting aan te geven. Op de manier die 
het best bij uw bedrijf past. Zodat uw naamsbekendheid wordt vergroot en 
de Heideweek zich verder kan ontwikkelen. 

Heideweek hoort bij de gemeente Ede. En de gemeente Ede hoort bij de 
Heideweek. Daarom doen wij er ook alles aan om hen te ondersteunen en de 
evenementen mogelijk te maken. Samen met u zorgen we ervoor dat we ook 
dit jaar weer een fantastische week tegemoet kunnen zien!

René Verhulst

Burgemeester van Ede

Uw bijdrage aan dé 

feestweek van Ede

De Heideweek is hét feest voor jong en oud in de gemeente Ede en vindt 
plaats in de laatste volle week van augustus. En dat al sinds 1935! Wij zijn er 
trots op dat het bestuur en honderden vrijwilligers zich elk jaar inzetten voor 
een gevarieerd en vernieuwend aanbod van activiteiten. Feest, gezelligheid, 
entertainment, folklore en sportiviteit zijn hiervoor belangrijke ingrediënten. 
De Heideweek lééft tot ver buiten onze gemeente. Met deze brochure willen wij 
u graag een indruk geven hoe de Heideweek ook meer voor ú kan betekenen.

Als ondernemer kunt u deel uitmaken van de Heideweek. Door sponsoring 
van dit Edese feest kunt u publiciteit genereren en nieuwe contacten opdoen. 
De Stichting Heideweek is voor de organisatie van dit evenement, naast 
vrijwilligers, ook afhankelijk van sponsoring door ondernemers. Met deze 
financiële middelen kunnen wij nieuwe evenementen ontwikkelen of 
bestaande evenementen vernieuwen en professionaliseren. Met als doel 
om zoveel mogelijk gratis evenementen aan te bieden aan alle inwoners en 
bezoekers van de gemeente Ede.
Speciaal voor u als ondernemer zijn er aantrekkelijke sponsorpakketten 
samengesteld. U kunt kiezen voor een purple, silver, gold of black 
membership. Ieder pakket levert uw bedrijf voordelen op. 
Welk sponsorpakket u ook kiest, u bent in ieder geval onze 
speciale gast op het VIP-dek tijdens de sponsorevents 
in de Heideweek. Daar kunt u netwerken met andere 
Heideweeksponsors, hun relaties en natuurlijk uw eigen 
relaties. Netwerken kunt u ook tijdens onze sponsorevents 
die in het jaar voorafgaand aan de Heideweek plaatsvinden. 
Daarnaast krijgt u gedurende het jaar, afhankelijk van de  
gekozen sponsortrede, de bijbehorende (digitale) publiciteit.  
Sponsoring van dit evenement levert u dus écht wat op! 

Hebben wij uw interesse gewekt en mogen wij u bellen voor een persoonlijke 
toelichting? Mail dan uw gegevens naar sponsoring@heideweek.nl t.a.v. 
de sponsorcommissie! Wij nemen snel contact met u op om samen te 
bekijken op welke wijze wij u als nieuwe sponsor bij de Heideweek 
mogen begroeten.

    Word ook 
Heideweeksponsor! 

mail naar sponsoring@heideweek.nl 
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