Uitnodiging!
voor

ondernemers

5th

edition

Zondag

18

juni

2017

Boerderij Langerlust Amsterdam

Beste ondernemer,
De voorbereidingen voor de 5e editie van het Dutch Raw Food Festival zijn in volle gang.
Het festival biedt, naast raw-, super- en vegan foods, ook een podium aan voor groene/bewuste
lifestyle producten.
Het bezoekersaantal groeit en bedraagt tussen de 700 en 1200 mensen per jaar. Doelgroep:
vrouwen, mannen, teenagers met een persoonlijke en/of zakelijke ambitie gelukkiger, gezonder en
groener te leven, te werken, op te voeden… en de behoefte om beter voor onze mooie planeet te
zorgen.
Wilt u een bijdrage leveren aan het festival met uw product of dienst? Hier vind u alle nodige
informatie.
Laten we er gezamenlijk een fantastische evenement van maken, waar nog lang over nagepraat
gaat worden!
Ken jij in jouw netwerk bedrijven voor wie het Dutch Raw Food & Lifestyle Festival ook interessant
kan zijn? Stuur deze uitnodiging gerust door!

Dutch Raw Food & Lifestyle Festival 2017
Datum: zondag 18 juni 2017
Markttijden: 10:30 tot 19:00 uur
Workshoptijden: 11:00 tot 18:00 uur
Locatie: Boerderij Langerlust, Provincialeweg 24, 1108 AB Amsterdam

Stands

Aanvraag Stand

Je kunt een stand huren voor de verkoop
en informatie rondom thema’s als: raw
voeding, superfoods, lifestyle, duurzaamheid,
mindfulness, etc.

Om je aan te melden als standhouder, gelieve
het formulier in vullen op de website:
www.rawfoodfestival.nl

Onze stands bevinden zich op het
buitenterrein van Boerderij Langerlust.

Kleine stand 200 cm x 110 cm
Early Bird: 		

€ 130,-

Normaal tarief:

€ 155,-

Iedere aanmelding beoordelen wij met
zorg om te kijken of onze missie, visie en
gezamenlijke belangen overeenkomen en
het hoogst mogelijke haalbare met elkaar te
realiseren.

Aanmelden vóór dinsdag 18 april 2017

Grote stand 400 cm x 110 cm
Early Bird: 		

€ 210,-

Normaal tarief:

€ 260,-

Aanmelden vóór dinsdag 18 april 2017

Statafel (staan op gezamenlijk plein)
Early Bird: 		

€ 60,-

Normaal tarief:

€ 90,-

Aanmelden vóór dinsdag 18 april 2017

Alle genoemde prijzen zijn excl. BTW.

Alle stands zijn voorzien van een luifel. Indien
nodig kun je elektra bijhuren
(€ 15,- per apparaat of € 30,- voor 2 of meer
apparaten). Vermeld dit graag direct bij je
aanvraag. Wij kunnen geen elektra achteraf
regelen.

Geven van een lezing/
presentatie / workshop
De lezingen/presentaties/workshops op
het Dutch Raw Food & Lifestyle Festival zijn
ieder jaar druk bezocht en succesvol! Ook
dit jaar zijn wij op zoek naar inspirerende
vernieuwende sprekers voor uiteenlopende
onderwerpen.
Kom jij ons verrassen met jouw raw food/
non-food /lifestyle expertise?
Vul dan het formulier in op de website:
www.rawfoodfestival.nl.
Wij zullen iedere aanvraag afzonderlijk
beoordelen zodat we een zo gevarieerd
mogelijk programma kunnen aanbieden. Je
hoort van ons of je definitief bent ingepland.

Sponsoring
Elk jaar hebben we het genoegen
sponsoring te ontvangen van
organisaties die achter onze visie,
missie en waarden staan. Wij zijn daar
heel erg dankbaar voor.
Ben jij dit jaar sponsor van dit
geweldige festival dat de potentie
heeft om vele malen groter te
groeien?
Hieronder tref je een overzicht aan
van de sponsorpakketten. Elk pakket
biedt je bedrijf diverse PR, Branding,
Marketing en Sales mogelijkheden
vóór, tijdens en na het festival.

Stuur ons een e-mail of laat het ons weten
via de registratie formulier op de website
en geef daar aan voor welk sponsoren
pakket u geïnteresseerd bent. Wij nemen
persoonlijk contact met je op om verdere
details en mogelijkheden te bespreken.
Wij verzoeken je vriendelijk vóór 17
april te reageren om deelname aan
bedrijfsvermelding op drukwerk uitingen te
garanderen.
Note: ons bestuur houdt zich het recht
van een selectie procedure voor om
belangenverstrengeling ed. te voorkomen

SPONSORPAKKETTEN DUTCH RAW FOOD & LIFESTYLE FESTIVAL 18 JUNI 2017
Sponsorpakket

Platina

Goud

Zilver

Brons

€ 1000

€ 750

€ 500

€350 & €250 in producten

Aantal gratis tickets

10

7

5

5

Aandacht op de Facebook
pagina
Link op de sponsorpagina

































Logo op de homepage
Logo op de programma flyer
Logo op de event banner
tijdens event
2 meter stand
4 meter stand
Logo op de promotie flyers
en posters
Bedrijfsinfo in de nieuwsbrief








We kijken er naar uit om samen met iedereen een onvergetelijke

5e editie van het Dutch Raw Food & Lifestyle Festival op 18 juni 2017
neer te zetten!

Voor meer informatie kijkt u op www.rawfoodfestival.nl/
Follow & like ons op Facebook:
www.facebook.com/TheAnnualDutchRawFoodFestival
Email: info@rawfoodfestival.nl

Hoofdsponsor:

www.rawsuperfoods.com

