24TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
9-18 SEPTEMBER 2022
VLISSINGEN
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SPONSORBROCHURE 2022

SPONSORPAKKETTEN

FILM BY THE SEA 2022
Al bijna 25 jaar staat Vlissingen in de maand september tien dagen lang in
het teken van het internationale filmfestival Film by the Sea. De Zeeuwse
havenstad wordt dan omgedoopt tot Cannes aan de Noordzee en is dan de
hotspot voor filmliefhebbers en filmprofessionals uit alle windstreken.
Voor de 24ste editie rollen we van vrijdag 9 t/m zondag 18 september de
rode loper weer uit voor u en uw organisatie. In deze brochure vindt u alle
informatie over de mogelijkheden en kansen die Film by the Sea u te bieden
heeft.
Een internationaal filmfestival van dit formaat zou aanzienlijk minder
glans hebben zonder onze partners. Samenwerken is daarbij voor ons een
vanzelfsprekendheid.
Een partnership met Film by the Sea leidt altijd tot een win-win-winsituatie
(jazeker, 3x win): voor de festivalbezoekers, voor de partners en voor het
festival. Voor uw organisatie is het dé perfecte manier om uw imago of
naamsbekendheid te versterken, te investeren in klantrelaties of om in
contact te komen met een interessant zakelijk netwerk.
De unieke sfeer van het festival leent zich uitstekend als setting om
informeel zaken te doen. Een VIP-avond met een bijzondere film waarbij u uw
relaties in het zonnetje kunt zetten, levert immers voldoende gespreksstof
op. Uiteraard kunt u daarbij rekenen op onze persoonlijke service en
perfecte catering in een fantastisch decor.
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INSTAPPAKKET

PAKKET BRONS

Vanaf € 500,- excl. btw

Vanaf € 1.000,- excl. btw

Tickets:
• 2 ticket voor de Amuse van de 24ste editie van Film by the Sea.
• 2 tickets voor het Openingsgala op vrijdag 9 september.
• 4 tickets voor een reguliere voorstelling tijdens de 24ste editie van 		
Film by the Sea.

Tickets:
• 2 tickets voor de Amuse van de 24ste editie van Film by the Sea.
• 4 tickets voor het Openingsgala op vrijdag 9 september.
• 4 tickets voor een reguliere voorstelling tijdens de 24ste editie van
Film by the Sea.
• 2 tickets voor de Awards Ceremony op zaterdag 17 september.
• 4 tickets voor Film by the Sea door het jaar 2022-2023.

Exposure:
• Naamsvermelding (onder rubriek sponsoren) op de website.

Exposure:
• Naamsvermelding (onder rubriek sponsoren) op de website.
• Naamsvermelding in de bedankadvertentie na afloop van het festival.
Extra’s:
• 10% korting op een diavertoning gedurende het festival.
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PAKKET ZILVER
Vanaf € 3.250,- excl. btw
Tickets:
• 2 tickets voor de Amuse van de 24ste editie van Film by the Sea.
• 8 tickets voor het Openingsgala op vrijdag 9 september in CCXL.
• 20 tickets voor een reguliere voorstelling tijdens de 24ste editie van
Film by the Sea.
• 4 tickets voor de Awards Ceremony op zaterdag 17 september.
• 8 tickets voor de Slotavond op zaterdag 17 september.
• 6 tickets voor Film by the Sea door het jaar 2022-2023.
Exposure:
• Logovermelding (onder rubriek sponsoren) op de website.
• Gedeelde logovermelding op de homepage van de website.
• Logovermelding in de festivalkrant/katern
• Logovermelding op het sponsordoek in de centrale hal CineCity
Vlissingen.
• Logovermelding op dia tijdens de openingsavond.
• Logovermelding op dia in livewall, samen met drie andere sponsors.
• Logovermelding in de bedankadvertentie na afloop van het festival.
Extra’s:
• Subsponsor (en vermelding in trailer) van de filmcategorie naar keuze.
• 35% korting op een diavertoning gedurende het festival.
• 15% korting op de ticketprijs van een exclusief zaalarrangement.
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PAKKET GOUD
Vanaf € 7.500,- excl. btw
Tickets:
• 4 tickets voor de Amuse van de 24ste editie van Film by the Sea.
• 12 tickets voor het Openingsgala op vrijdag 9 september in CCXL.
• 40 tickets voor een reguliere voorstelling tijdens de 24ste editie van
Film by the Sea.
• 4 tickets voor de Awards Ceremony op zaterdag 17 september incl. diner
• 20 tickets voor de Slotavond op zaterdag 17 september.
• 10 tickets voor Film by the Sea door het jaar 2022-2023.
Exposure:
• Logovermelding (onder rubriek sponsoren) op de website.
• Gedeelde logovermelding op de homepage van de website.
• Logovermelding in de festivalkrant/festivalbijlage
• Logovermelding op het sponsordoek in de centrale hal CineCity
Vlissingen.
• Logovermelding op dia tijdens de openingsavond.
• Exclusieve dia op livewall.
• Logovermelding in de bedankadvertentie na afloop van het festival.
• Logovermelding op de uitnodiging Amuse.
• Logovermelding op de uitnodiging Openingsavond.
• Advertentie ¼ pagina in de festivalkrant/festivalkatern.
Extra’s:
• Hoofdsponsor (en vermelding in trailer) bij de filmcategorie naar keuze.
• 20% korting op een videocommercial gedurende het festival.
• 25% korting op de ticketprijs van een exclusief zaalarrangement.
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DIAMANT, PLATINA OF HOOFDSPONSOR
Het is tevens mogelijk om pakketten in de categorie Diamant (vanaf
€ 15.000,- excl. btw) en de categorie Platina (vanaf € 35.000,- excl. btw)
af te nemen. Wij maken hiervoor graag een afspraak met u zodat wij u
een passend voorstel kunnen doen dat aansluit bij uw behoeften.

ARRANGEMENTEN EN TICKETS

Wanneer u met uw medewerkers, relaties, collega’s of PV- leden tijdens het festival naar
de film wilt gaan, dan kunt u voorafgaand aan het festival reserveren.
Als u een volledige zaal reserveert, dan zijn er vele mogelijkheden om uw arrangement uit
te breiden. Dit kan door uw gasten te verwelkomen met een drankje en een hapje of een
buffet in een van de beschikbare hospitaliteitsruimtes voor of na de film.
Film by the Sea is het event bij uitstek waarbij u uw relaties of medewerkers in het
zonnetje kunt zetten. Een avond Film by the Sea levert veel gespreksstof op en gasten
zullen het zich blijvend herinneren. Uiteraard kunt u daarbij rekenen op onze persoonlijke
service en perfecte catering in een fantastisch decor.
Een zaalarrangement voor 110 personen is al mogelijk vanaf € 995,00. Vanaf afname van
sponsorpakket ZILVER krijgt u een korting op de arrangementsprijs.

Film by the Sea VIP-arrangement:
Als u met een groep van minimaal 25 personen het festival wilt bezoeken,
dan kunt u van maandag tot en met vrijdag gebruik maken van een exclusief
VIP-arrangement. Dit arrangement bestaat uit een ticket, een hostess bij de
ontvangst, een glaasje bubbels en in de zaal zijn er stoelen voor uw gasten
gereserveerd.
Kosten VIP-arrangement regulier programma: € 19,50 excl. btw per persoon.
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Tickets
Tickets Openingsgala: € 35,00 excl. btw (inclusief film, feest, 		
		
drankjes en hapjes)
Tickets Slotavond:
€ 11,93 excl. btw
Filmvouchers
Filmvouchers van Film by the Sea zijn leuke relatiegeschenken of
presentjes voor uw medewerkers. Iedereen kan met deze vouchers
tijdens het festival op eigen gelegenheid naar een reguliere
filmvoorstelling naar keuze.
Aantal vouchers
1 – 50		
€ 10,10		
51 - 300
€ 9,85
301 - 500
€ 9,35
501 - 1000
€ 8,75
1001 - 2000 € 8,25
Vanaf 2001 € 8,00
(Tarief per voucher excl. btw)
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EXPOSURE
Exposure door diareclame op livewall
Tijdens het festival worden de bezoekers van het laatste festivalnieuws,
programmawijzigingen en andere leuke festivalzaken op de hoogte gehouden door middel
van een livewall. De livewall is voor elke reguliere voorstelling en op zes beeldschermen in
het pand te zien. Op deze livewall is ook ruimte voor uw logo of advertentie.

Exposure door videoreclame in bioscoopzalen
Ook bestaat de mogelijkheid om een videocommercial voor iedere reguliere voorstelling
te plaatsen. De ruimte hiervoor is beperkt tot maximaal vijf commercials van 20
seconden.
De commercials worden vertoond voor ongeveer 350 voorstellingen, vlak voordat de film
wordt gestart. De prijs hiervoor bedraagt: € 6.950,- excl. btw en kan aanvullend worden
afgenomen bij de minimale afname van sponsorpakket ZILVER.

Dia op livewall in alle bioscoopzalen en op zes beeldschermen in CineCity tijdens het hele
festival m.u.v. de openingsavond: € 1.250,- excl. btw.
Een gedeelde dia met logovermelding in de bioscoopzalen, samen met 3 andere bedrijven
m.u.v. de openingsavond: € 375,- excl. btw.

Exposure op E-tickets
Bij minimale afname van
sponsorpakket ZILVER is het mogelijk
om een bedrijfslogo of een advertentie
op alle e-tickets tijdens het festival te
plaatsen.
De meerprijs voor deze optie bedraagt
€ 1.250,- excl. btw.
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Logo op achtergrond rode loper
Bij minimale afname van een
sponsorpakket ZILVER is het mogelijk
om een bedrijfslogo op het doek langs
de rode loper te laten plaatsen.

Advertenties in de Film by the Sea krant/bijlage
De Film by the Sea bijlage (minimaal 8 pagina’s) wordt in de week van 30 augustus in
heel Midden Zeeland huis-aan-huis bezorgd (oplage 110.000) en kent bonusdistributie
bij de Filmkrant die vlak voor het festival uitkomt (oplage: 25.000 exemplaren).

De meerprijs voor uw
logo op het doek bij de rode loper
bedraagt: € 7.500,- excl. btw.

1/8 pagina
¼ pagina
½ pagina

€ 295,00
€ 550,00
€ 990,00

Logovermelding in landelijke bioscooptrailer
Bij minimale afname van een sponsorpakket ZILVER is het mogelijk om een logo aan
het einde van de trailer van Film by the Sea te plaatsen. Tijdens een grootse
landelijke mediacampagne die vier weken voor aanvang van het festival van start gaat,
zal de trailer van Film by the Sea in alle grote Nederlandse bioscopen worden vertoond.
De meerprijs voor een logovermelding (samen met vier anderen) aan het einde
van de trailer bedraagt€ 9.500,- excl. btw.
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CONTACT
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Rob de Kerf
sales@filmbythesea.nl
06 54288723
CineCity
Spuikomweg 1
4381 LZ Vlissingen

SEA YOU IN SEPTEMBER!
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