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IN F O RMATI E PARTNERS 

De manie r o m met  uw  b e d ri jf  langdurig,  en ger ic hte exposure te 

verkr i j g e n t i jd e ns  het  gezel l igste evenem ent van het  jaar.

BERGEN...op wielen
HEERLIJK



Het smakelijkste 
foodfestival van Bergen e.o.

In het centrum van Bergen wordt 
rondom de Ruïnekerk, na een jaar 
afwezigheid, weer een foodfestival 
gehouden. Ditmaal hebben diverse 
horeca ondernemers uit Bergen 
de handen ineen geslagen om een 
succesvol culinair food evenement neer 
te zetten voor en door Bergenaren. 

Het Ruïnekerkterrein wordt 
omgetoverd tot een waar foodfestijn. 
Maximaal 12 foodtrucks staan 
verspreid over het terrein en verzorgen 
diverse culinaire gerechten. De 
foodtrucks worden gerund door 
horeca ondernemers uit Bergen en 
andere (lokale) partijen.

Verwacht speciale gerechten, dranken 
en divers één op één entertainment op 
de eerste editie van Heerlijk Bergen.

Rekenvoorbeeld: Er wordt op Heerlijk Bergen gewerkt met munten ter waarde 
van €2,50. Na drie dagen heeft u 1750 munten ontvangen. Deze munten 

vertegenwoordigen een waarde van (1.750 x €2,50) €4.375,-. Hierover betaald u 
((4375-2000)*0,20) 475 euro afdracht. Dit bedrag is inclusief btw.

LOCATI E
Ruïnekerkterrein, 
centrum Bergen

DATUM & TIJD
Vrijdag 22 juni 2018
Van 16.00-00.00 uur

Zaterdag 23 juni 2018
Van 16.00-00.00 uur

Zondag 24 juni 2018
Van 16.00-23.00 uur

REDENEN OM PARTNER TE WORDEN 
VAN HEERLI JK BERGEN

• Duizenden bezoekers krijgen uw bedrijfsnaam onder ogen.

• Via social media worden minimaal 50.000 mensen bereikt

• Heerlijk Bergen wordt georganiseerd voor en door Bergenaren

• Exposure in het centrum van Bergen in de drukste en 

gezelligste tijd van het jaar

• Ondersteuning voor het behoud van een foodevenement in 

Bergen 
* Alle genoemde bedragen zijn excl BTW.

PARTNERPAKKET

DE KOKSBUIS

PARTNERPAKKET

HET VOORGERECHT

• Informatie over uw bedrijf op het LED scherm 
tijdens Heerlijk Bergen

• Logovermelding op gezamenlijke partnerbanner 
op Heerlijk Bergen

• Logovermelding op de website van Heerlijk 
Bergen 

• Uitnodiging voor partnerborrel

PARTNERPAKKET

HET TUSSENGERECHT

• Eén van de twee hoofdsponsoren van Heerlijk Bergen 
• Prominente logovermelding op alle promotiematerialen van Heerlijk Bergen 
• Mogelijkheid tot vertonen van filmpje of informatie over uw bedrijf op LED scherm tijdens Heerlijk Bergen 
• Prominente logovermelding op gezamenlijke partnerbanner op Heerlijk Bergen
• Aparte social media post met bereik van minimaal 5.000 personen uit de omgeving van Bergen
• Prominente logovermelding op de website van Heerlijk Bergen 
• Extra aandacht tijdens partnerborrel. 

PARTNERPAKKET

HET HOOFDGERECHT 

• De enige kledingsponsor van Heerlijk Bergen
• Naam en logovermelding op kleding barpersoneel en organisatie
• Logovermelding op alle promotiematerialen van Heerlijk Bergen 
• Informatie over uw bedrijf op het LED scherm tijdens Heerlijk Bergen 
• Gezamenlijke social media post met bereik van minimaal 5.000 personen uit de omgeving van Bergen
• Logovermelding op gezamenlijke partnerbanner op Heerlijk Bergen
• Logovermelding op de website van Heerlijk Bergen 
• Uitnodiging voor partnerborrel

• Logovermelding op alle promotiematerialen van Heerlijk Bergen 
• Informatie over uw bedrijf op het LED scherm tijdens Heerlijk Bergen 
• Gezamenlijke social media post met bereik van minimaal 5.000 personen uit de omgeving van Bergen
• Logovermelding op gezamenlijke partnerbanner op Heerlijk Bergen
• Logovermelding op de website van Heerlijk Bergen 
• Uitnodiging voor partnerborrel

• Logovermelding op de “vrienden van Heerlijk 
Bergen” banner 

• Logovermelding op de website van Heerlijk 
Bergen 

• Uitnodiging voor partnerborrel

PARTNERPAKKET

VRIEND VAN HEERLIJK BERGEN

€ 7.500,-*

€ 3.500,-*

€ 2.000,-*

€ 250,-*€ 750,-*



• Via social media bereiken wij ruim 50.000 personen uit Bergen en 
omgeving

• Middels driehoeksborden langs wegen in Bergen kondigen wij 
Heerlijk Bergen aan.

• Diverse artikelen in regionale weekbladen en in het Noord
• Hollands Dagblad.
• Diverse betaalde advertenties in regionale weekbladen en in het 

Noord Hollands Dagblad.
• Op banners in en rondom het centrum van Bergen wordt Heerlijk 

Bergen aangekondigd.
• Middels posters in horeca en winkels wordt Heerlijk Bergen 

bekend gemaakt.

HEERLI JK BERGEN
T. 06 42 802 759 | info@heerlijk-bergen.nl 

www.heerlijk-bergen.nl

WAT DOEN  WIJ AAN 
PROM OTIE VO O R 

HEERLIJK B ERG EN ?

BERGEN...op wielen
HEERLIJK


