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2020 WORDT EEN BIJZONDER JAAR 
We vieren dat we 75 jaar in vrijheid leven. Dat vieren 
we ook in Park de Wezenlanden in Zwolle waar we 
130.000 bezoekers hopen te verwelkomen. 
 
Ook mensen die niet naar Bevrijdingsfestival Overijssel 
gaan, willen het feest actief mee maken. Het bereik via free 
publicity (RTV Oost, de NOS en social media) is groots. Ook 
trekt ons eigen liveblog de nodige kijkers.  
 
Hoe mooi is het om uw merk aan vrijheid te verbinden? In 
deze brochure leest u over de mogelijkheden. Hopelijk 
mogen we u binnenkort verwelkomen als Vriend van BFO. 
Neem contact op en laten we een kop koffie drinken om de 
mogelijkheden te bespreken!   
 
Emma Quilligan & Annemien Brugging 
Directie Bevrijdingsfestival Overijssel 
 
emma@bevrijdingsfestivaloverijssel.nl 
annemien@bevrijdingsfestivaloverijssel.nl 
038 453 2660 

Bevrijdingsfestival Overijssel heeft een ANBI status.     

Dat betekent dat we aan de eisen voldoen die de overheid stelt. Uw geld 

komt dus op de goede plek terecht! Door de ANBI status kunt u als 

donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting 

aftrekken.  

 

 

FACTS 
 130.000 bezoekers uit Overijssel en 

omliggende provincies. 
 Bereik door free publicity en social media  

> 500.000 mensen.  
 Van begin  januari t/m eind mei trekt onze 

website 145.745 unieke bezoekers.  
 We zetten ieder jaar meerdere middelen in, 

zoals een programma flyer (oplage 60.000, 
citydisplays, abri’s, advertenties en meer) . 

 Onder de aandacht bij meer dan 800 
vrijwilligers. 

 We werken samen met maarliefst 6 
onderwijsinstellingen. 

 We beschikken over een groot netwerk.   
 Voor deze speciale editie zal in de maand 

voorafgaand al veel activiteiten zijn onder 
de noemer: maand van de vrijheid. Voor jou 
betekent dat extra exposure.  

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Veel vrolijke mensen 
bereiken?     
Er zijn veel mogelijkheden. U kunt uw 

bedrijfsnaam verbinden aan een project, of 

misschien ziet u liever uw reclame-uiting  op 

meerdere spandoeken op het veld terug in 

combinatie met logodoeken in het reuzenrad? 

Schittert uw bedrijfsfilm op de schermen naast 

het hoofdveld en gaat u voor online 

zichtbaarheid met een advertentie op onze 

website? Bij naamsverbinding aan ons festival 

kijken wij altijd hoe we uw merk op zoveel 

mogelijk voor u goede plekken terug kunnen 

laten komen.  

 

 

Losse mogelijkheden 
Hekwerkbanner op het terrein   € 250 
Advertentie in de vouwflyer  € 500 
Advertentie op de website  € 600 

 

NAAMSBEKENDHEID 

Vanaf :  € 1.750,-  

MVO 

Onderneemt u met aandacht 
voor mens en milieu?      

Dat is mooi, want dat doen wij ook!  

Bevrijdingsfestival Overijssel staat voor het 

vieren van vrijheid! Ieder jaar vieren we op 5 

mei dat we vrij zijn om te leven waar, met wie 

en hoe wij willen. We maken elke dag weer heel 

bewust de keuze onze vrijheid in te zetten voor 

een leukere, betere wereld. Een wereld waarin 

mensen leven met respect en aandacht voor 

elkaar en voor hun omgeving. Hoe was doen? 

Dat leest u hier.  

Wij voelen ons maatschappelijk 

verantwoordelijk en werken wij graag samen 

met bedrijven die een bijdrage kunnen leveren 

aan bewustwording en het verbeteren van de 

wereld om ons heen. Dat kan aan de hand van 

een partnerbijdrage, maar kan ook door uw 

kennis of middelen te delen. We kunnen  

samen een project te starten of een 

programma op 5 mei te vullen.  Informeer naar 

de mogelijkheden.  

Bouwt u mee aan de wereld van morgen? 

 

 
 

Nieuwe mensen leren 
kennen of een feestje voor 
uw personeel?    

In onze Press&Guest ruimte (P&G)  is volop de 

ruimte andere vrienden te ontmoeten. U drinkt 

er uit een glas,  u wordt bediend, u kunt gebruik 

maken van de (normale) toilet in het 

ParkPaviljoen en  deelnemen aan speciale 

backstage rondleidingen. Ook heeft u toegang 

tot het VIP-Vak voor het podium  en VIP-Stage 

op het podium. Met uw zakelijke ticket heeft u 

ook toegang tot onze Sponsorborrel op 5 mei.  

Kaarten voor de Press & Guest area zijn te 

koop via de speciale website 

https://vriendenvanbfo.nl/tickets (OP=OP). 

Het is ook mogelijk een ticket op maat samen 

te stellen. Denk bijvoorbeeld aan een VIP tafel, 

deelname aan onze Bevrijdingsborrel of tickets 

voorzien van uw bedrijfslogo  inclusief 

consumptiemunten voor uw relaties of 

medewerkers. Wat u wilt. Neem contact op om 

de mogelijkheden te bespreken.    

 

 

Overige mogelijkheden 
Ticketsponsor P&G  € 300 (incl. 2 tickets) 
 

NETWERKEN 

Vanaf :  gesloten 

Vanaf : € 50,-  

Welke vorm van sponsoring ook bij u past, wij 

geloven dat we alleen met maatwerk tot de 

beste oplossing komen. Neem contact op om 

de mogelijkheden te bespreken.  

Alle bedragen zijn exclusief 21% btw m.u.v. de ticket voor de P&G area.  
 



 

  

NEEM 
CONTACT 

OP > 

ONTDEK  
WIE  U VOOR 

GINGEN > 

130.000  
BEZOEKERS 

Meer info: 
vriendenvanbfo.n
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