Tributebandfest 2022
Partner Packages
Tribute Band Fest is een 2-daags (07-08/10/2022) festival in Waregem Expo. Tijdens 2
opeenvolgende avonden worden 4 tributebands1 geprogrammeerd.
Zet je merk in de spotlights via onze affiches, flyers, website, social media en/of banners in de zaal
of door partners/klanten uit te nodigen in de VIP-lounge.

1

•

Affiches (A3) zullen verspreid worden in Oost- en West-Vlaanderen vanaf april 2022 De
affiches zullen in centrumsteden, in de winkelstraten en de horeca verspreid worden.

•

Flyers zullen verspreid worden in Oost- en West-Vlaanderen vanaf mei 2022, in
centrumsteden, in de winkelstraten en de horeca verspreid worden. Er zal tevens geflyerd
worden aan stations en op sport- en cultuurmanifestaties.

•

In en om Waregem zullen m²-borden geplaatst worden.

Een tributeband is een coverband die zich focust op één artiest/groep en het repertoire live brengt.

•

In en om Waregem zullen banners op werfhekkens geplaats worden.

•

In september zal er op lokale en nationale themazenders op TV en/of radio onze spot te
horen/zien zijn.

•

Fysieke banners (4 lm/st) kunnen opgehangen worden in de zaal. De banners worden ten
laatste één week voor het event door de sponsor afgeleverd. Het ophangen en opruimen
van de banners gebeurt door Springkaroe. Het ophalen van de banners dient ten laatste één
week na het event te gebeuren.

•

Digitale banners op onze website. De banners kunnen aangeleverd worden in divers
formaten of kunnen embedded scripts zijn naar de website van de sponsor.

•

Het logo van de sponsor kan gedrukt worden op alle tickets van één thema-avond of op alle
tickets.

We voorzien bij ieder sponsorpakket ook een set van tickets, VIP-parkingplaats aan de expohal
zodat je kan komen meegenieten met enkele trouwe klanten, partners of medewerkers.
Omdat we jouw merk een optimale visibiliteit willen garanderen, voorzien we slechts van elk type
pakket een beperkt aantal. We gaan voor kwaliteit i.p.v. kwantiteit.
Omdat niet iedere business de zelfde aanpak vraagt voorzien we verschillende pakketten waarbij de
klemtoon ligt op hetzij advertising, in de spotlights staan op één campagne of hospitality.
Of wil je er gewoon het ‘MyCoolBrand’ Tributebandfest van maken ?

Bronze Campaing Sponsor

Silver Campaign Sponsor

Gold Campaign Sponsor

Gold Hospitality Sponsor

Platinum Hospitality Sponsor

Branding Sponsor

Jouw logo in zone … op iedere flyer

Bronze Ad Sponsor

Jouw logo in zone … op iedere affiche
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Jouw logo op onze website
Vermelding in fb post
Logo op tickets
Podcast
Banners van 4 x 1lm in de zaal
Banners van 4 x 1m aan podium
Focus partner in een campagne (Bronze)
Postkaart -Waregem
Postkaart-Kortrijk
Postkaart-Gent Centrum (25%)
Poslbandjes
Focus partner in een campagne (Silver)
ESSEVEE
DAZIBAO
NMBS-Perron
De Lijn
AVS-WTV-Spot
Postkaart-Gent Centrum (50%)
Focus partner in een campagne (Gold)
Spot nationaal
Staanplaats-vouchers (1dag)

10

VIP-balkon tafel (4 personen) (1 dag)
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Branded Festival bar
Branded VIP-lounge
Branded Festival
Kostprijs (ex btw)

€ 1.200 €

3.000 €

4.500 €

9.000 €

3.400 €

5.550 €

15.200

Ad Sponsor
Jouw merk zetten we in de kijker op ons drukwerk, website, social media en banners in de zaal.
Dit pakket bevat
•

Jouw logo op affiches

•

Jouw logo op flyers

•

Jouw logo op onze website

•

Jouw logo op de tickets

•

Jouw logo tijdens een podcast

•

2 banners 4 x 1 m in de zaal

•

10 tickets (type : staanplaats zaal)

Campaign Sponsor
Als Campaign Sponsor kan je kiezen uit één van volgende campagnes om in de spotlights te staan.
We hanteren hier het principe first come, first served:
Dit pakket bevat
•

Jouw logo op affiches

•

Jouw logo op flyers

•

Jouw logo op onze website

•

Jouw logo op de tickets

•

Jouw logo tijdens een podcast

•

2 banners 4 x 1 m in de zaal

•

10 tickets (type : staanplaats zaal)

•

1 VIP-tafel (4 personen)

•

Focus partner in 1 van onderstaande campagnes

Bronze Campaign Sponsor
Postkaarten
In september wordt in alle bussen van Waregem, centrum Kortrijk en Gent de Tribute Band Fest
postcard bedeeld, waarvan de achterzijde volledig voor jou is als spotlight sponsor. Kondig een
nieuwe actie aan, geef een voordeelbon, kondig een wedstrijd aan, …
We denken graag creatief mee om jouw business en Tribute Band Fest optimaal aan elkaar te linken.
Als Bronze Campaign Sponsor kan je kiezen uit :
1. 100% achterkant postkaart Waregem (ca. 15 000 bussen)
2. 50% van de postkaart flyers Kortrijk (ca. 30 000 bussen)
3. 30% achterkant postkaart Gent Centrum (ca. 90 000 bussen)
Is er een andere stad / gemeente of combinatie van meerdere gemeenten waar je zo’n actie samen
wil opzetten, neem contact op en we werken een voorstel op maat uit.

Polsbandjes
Op de polsbandjes van alle aanwezigen komt jouw merk prominent aan bod. We laten volgende
aantallen produceren:
•
•
•

4000 polsbandjes bezoekers
400 polsbandjes VIPS
400 polsbandjes medewerkers, artiesten en crew

Silver Campaign Sponsor
Als Silver Campaign Sponsor kan je kiezen om de focussponsor te zijn in volgende campagnes.
ESSEVEE-thuiswedstrijd
ESSEVEE (Zulte-Waregem) gaat door in WaregemExpo en ESSEVEE zijn onze buren. Op elke
thuiswedstruid gaan we gratis tickets weggeven.
Wil jij die ‘schenker’ zijn van onze tickets én jouw merk meteen in de kijker plaatsen bij een
thuiswedstijd ? Concreet:
• Voor de wedstrijd wordt aangekondigd dat er Tickets voor tributebandfest weggeschonken
door ‘jouw firma/merk’ en dat Dhr. / Mevr. Xyz nu ballen in de tribune zal trappen met
daarop een code voor gratis tickets.
• Op de schermen in de bar wordt vermeld dat de TributeBand tickets werden geschonken
door ‘jouw firma/merk’
• Je kan met zijn vieren aanschuiven voor een fijne 3 gangen menu in de Vijverlounge
Dazibao (3 banners - 28 d) Gent St. Pietersstation
In september zullen gedurende 28 dagen (14 d richting hal en 14 d richtingloketten) 3 banners
hangen in de inkomhal van St.-Pietersstation.
Eén banner voor elke dag van Tribute Band Fest en een algemende call toa ction. Voor de
focussponsor voorzien we bovenaan (20% van de hoogte, zie rood/oranje zone op foto) een zone
om jouw merk in de kijker te zetten. Je kan er 3x je logo kwijt of iets creatief dat over de 3 banners
verdeeld een geheel vormt.

NMBS-perrons (55 x 1m² - 28 d)
In de stations van Gent Sint-Pieters, Kortrijk, Waregem, Oostende en Brugge worden op de perrons
55 posters van 1m² opgehangen. De posters zullen zo opgevat worden dat het jouw merk is die het
festival voorstelt. De witte zone rond de affiche kan vrij ingevuld worden met foto’s en/of quotes
gelinkt aan jouw merk.

De Lijn – zij- of achterkant van de bus (14 d – 5 bussen)
In september/oktober plannen we 2 campagnes op bussen. Een in Kortrijk centrum op de zijkant
van de bus (2m² affiches) en een in de ruime omgeving van Waregem (bestikkering op de
achterkant van de bus). Als Silver Campaign Sponsor kan je kiezen om op één van deze campagnes
de focuspartner te zijn.
In analogie met de NMBS perron campagne zal de affiche uitgaan van ‘JOUW MERK’ stelt voor.

TV-spot op een van onderstaande zenders
Hier plaatsen we in een spotje van 20” over Tribute Band Fest jouw merk prominent aanwezig door:
• de spot te openen met ‘… stelt voor’, zowel gesproken als in beeld
• op het einde een beeld met de logo’s van alle sponsors waarbij de Silver Campaign Sponsor
ca. 20% van de schermruimte zal innemen.
WTV/Focus (in loop van 30 min, spot 20” - 10 d)
WTV en Focus zijn dé regionale TV-zenders voor West-Vlaanderen met elke een bereik van 150K
dagelijkse kijkers. Ze hebben een loop van 30 min. die ze dagelijks uitzenden en een van 45 à 60
min. in het weekend. Er zal in september een spotje van 20” in die loop zitten gedurende 10
dagen.
AVS (in loop van 30 min, spot 20” - 10 d)
AVS is dé regionale TV zender voor Oost-Vlaanderen met een bereik van 125K dagelijkse kijkers.
AVS heeft een loop van 30 min. die ze dagelijks uitzenden en een van 60 min. in het weekend.
Er zal in september een spotje van 20” in die loop zitten gedurende 10 dagen.

50% achterkant postkaart Gent Centrum
In september wordt in alle bussen van Waregem, centrum Kortrijk en Gent de Tribute Band Fest
postkaart bedeeld, waarvan de achterzijde volledig voor jou is als spotlight sponsor. Kondig een
nieuwe actie aan, geef een voordeelbon, kondig een wedstrijd aan, …
We denken graag creatief mee om jouw business en Tribute Band Fest optimaal aan elkaar te linken.
Als Silver Campaign sponsor kan je kiezen voor 50% van achterkant van de postkaart die in ca 90 000
bussen bedeeld zal worden in Centrum Gent.
Is er een andere stad / gemeente of combinatie van meerdere gemeenten waar je zo’n actie samen
wil opzetten, neem contact op en we werken een voorstel op maat uit.

Gold Campaign Sponsor
TV-spot/Radio-spot op nationale zenders
Hier plaatsen we in een spotje van 20” over Tribute Band Fest jouw merk prominent aanwezig door:
• de spot te openen met ‘… stelt voor’, zowel gesproken als in beeld
• op het einde een beeld met de logo’s van alle sponsors waarbij de Silver Campaign Sponsor
ca. 20% van de schermruimte zal innemen.

Hospitality Sponsor
In de Hospitality pakketten ligt de focus op visibiliteit en aanwezigheid op het festival zelf.
Dit pakket bevat:
•

Jouw logo op affiches

•

Jouw logo op flyers

•

Jouw logo op onze website

•

Jouw logo op de tickets

•

Jouw logo tijdens een podcast

•

2 (gold) /4 (platinum) banners 4 x 1 min de zaal

•

20 (gold) of 50 (platinum) tickets (type : staanplaats zaal)

•

2 (gold) of 4 (platinum) VIP-tafels (4 personen)

•

Brand XXL-bar (gold) of VIP-lounge (platinum)

Golden Hospitality Sponsor
De festivalbezoekers kunnen terecht in de XXL-bar voor drank en premium snacks aangeleverd door
de foodtrucks. Ze bestellen en betalen digitaal via hun smartphone of betalen aan een kassa.
Als Gold Hospitality Sponsor geef jij jouw naam aan deze XXL-bar. Via banners en de bestel-app
maken we duidelijk dat jouw naam kleeft op de XXL-bar, om op die manier jouw merk in de kijker te
zetten. Vanuit de VIP-lounge kan je met jouw favoriete partners/klanten genieten van het uitzicht op
het podium en uiteraard jouw XXL-bar.

Platinum Hospitality Sponsor
De VIP-lounge is een balkon op 3.5 m hoogte van 4m x 40 m vanwaar je perfect zicht hebt op het
podium. De lounge is voorzien van allerlei elementen om het extra comfortabel en gezellig te
maken. In de lounge zijn alle dranken inbegrepen, geen gedoe met bonnetjes. Bovenop de dranken
uit de festival XXL-bar, serveren we ook Roomer, Vlieronade, witte/rode wijn, cava en een
assortiment streekbieren.
In overleg met jouw marketingafdeling kleden we de VIP-lounge in jouw brand in. We dopen deze
die avond om tot de ‘JOUW MERK’-lounge. Banners aan de rand van het balkon maken duidelijk voor
iedereen welk merk we in de VIP-lounge in de picture zetten.

Branding Sponsor
We dopen Tributebandfest om tot “YourCoolBrand” Tributebandfest. We vervangen het Springkaroe
logo door jouw logo, in alle marketing-communicatie spreken we van het “YourCoolBrand”
Tributebandfest. In de zaal links & rechts van aan het podium is ruimte voorzien om jouw banner (6
x 1 m) op te hangen.
Op “jouw” festival kan je uiteraard ook 50 gasten en 20 VIP-gasten uitnodigen.

Dit pakket bevat
•

Jouw logo op affiches

•

Jouw logo op flyers

•

Jouw logo op onze website

•

Jouw logo op de tickets

•

4 banners 4 x 1 min de zaal

•

2 banners 4 x 1 min naast het podium

•

50 tickets (type : staanplaats zaal)

•

6 VIP-tafels (4 personen)

Wil je een VIP-pakket op maat? Neem dan contact op en we werken samen een pakket uit
om je merk optimaal in de kijker te plaatsen.
Jouw Springkaroe aanspreekpunt:
Johnny.slos@springkaroe.com
+32 499 58 00 14

