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KONINGSDAG VIER JE (OVERAL) IN DONGEN
2021
Helaas kunnen we na 2020 ook in dit jaar Koningsdag niet vieren zoals we dat gewend waren. Het Oranje
Comité Dongen wil toch graag een feestelijke dag organiseren voor, en waar mogelijk, met alle Dongenaren
samen. Iedereen heeft behoefte aan ontspanning, zeker in deze tijden. Het Oranje Comité Dongen gaat aan
deze behoefte voldoen door een alternatief programma te organiseren, waar jong en oud plezier aan zal
beleven. Uiteraard is dit alles afhankelijk van de situatie zoals die op dat moment geldt.

A l ternatief programma
Koningsdag 2021 zal bestaan uit twee onderdelen. Afhankelijk van de geldende maatregelen kan er meer
of minder publiek aan deelnemen.
Studio OPF
Een goed gevuld en interactief live tv-programma voor de thuiskijkers
Deze uitzending zal via onze eigen website te volgen zijn en/of via een andere mediapartner.
Oranjeparkfestival 2021 overal in Dongen
Leuke activiteiten en mooie optredens verspreid over Dongen waar Dongenaren welkom zijn als
deelnemer of toeschouwer.
We gaan er hierbij vanuit dat veel optredens en activiteiten enkel met zitplaatsen mogen worden
aangeboden. De kaartverkoop zal via onze eigen website plaatsvinden.
(Onder voorbehoud van de mogelijkheden i.v.m. de regels en maatregelen die gelden op moment
van vergunningsaanvraag)

Sponsorbijdrage voor behoud van het Oranjeparkfestival
Wij vragen onze sponsors/vrienden en adverteerders om een vrijblijvende sponsoring voor het behoud van
het Oranjeparkfestival. Helaas kunnen wij u, gezien de huidige omstandigheden, niet de tegenprestaties
bieden conform het sponsorboekje van 2021.
Als sponsor wordt uw bedrijf via onderstaande mogelijkheden zichtbaar gemaakt:
Naam/logo in Weekblad Dongen: een pagina voor alle sponsors
(geen verdeling naar omvang bijdrage)
Naamsvermelding in sponsorbalk tijdens de Studio OPF uitzending1
Naam/logo op sponsorwand/achtergrond in de studio
Naam/logo op onze website Oranjeparkfestival2
Naam/logo op beeldschermen op diverse locaties (onder voorbehoud van doorgang)
1
2

Indien mogelijk wordt dit een logo.
De website wordt gebruikt t.b.v. verkoop van tickets voor Oranjeparkfestival overal in Dongen
en t.b.v. de uitzending van Studio OPF.

Daarnaast ontvangt u:
Een uitnodiging voor de sponsorlunch op Koningsdag (Onder voorbehoud van doorgang.
Mocht het i.v.m. de op dat moment geldende maatregelen niet door kunnen gaan,
wordt er gezocht naar een andere oplossing om met alle sponsors samen te komen).

Ext ra mogelijkheden
De sponsorcommissie wil een paar opties persoonlijk met u bespreken om te zorgen dat uw bedrijf extra
zichtbaarheid kan verkrijgen, aanvullend op uw sponsorbijdrage.
We horen graag of u hiervoor open staat. In de komende maanden worden de mogelijkheden duidelijker en
kunnen we hier concreet met u over in gesprek.

Studio OPF:
‘Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door…’

€ n.o.t.k.

De mogelijkheden voor dit onderdeel, hangen af van het kanaal waar de uitzending(en) via te kijken is (zijn).
Uitzenden via een externe partner. Wellicht betekent dit dat er minder sponsoruitingen mogelijk zijn.
Dit wordt momenteel uitgezocht.
Uitzenden via onze eigen website. Dit gebeurt via een zogenoemde Dedicated Stream, een soort
eigen Youtube kanaal. Dat wil zeggen dat we er volledig de rechten over hebben en dus meer
sponsoruitingen mogelijk zijn.

Oranjeparkfestival 2021 overal in Dongen:
Naamsverbinding aan een locatie of onderdeel, onder voorbehoud van doorgang:
Bijvoorbeeld: ‘’ Bedrijfsnaam’’ Comedy café in ‘locatie Y’
Naamsverbinding aan het defilé
Naamsverbinding aan de vrijmarkt
Naamsverbinding aan de sponsorlunch
Naam/logo van sponsors op dranghekbanner bij een locatie
Naam/logo van sponsors in systeem van kaartverkoop bij bestellen tickets

€
€
€
€
€
€

500,00
500,00
500,00
500,00
200,00
250,00
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