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Sponsormogelijkheden

Volop cultuur, natuur 
en avontuur op de Veluwe



Roots in the woods
Zeg je Roots in the Woods, dan zeg je Beekpark. Omgetoverd tot 
festivalterrein gevuld met natuurlijke herfstdecors, knisperende 
vuurtjes, livemuziek, theater, activiteiten en in de avonduren een 
betoverend spel van licht door het bladerdak. Al negen herfsten 
jong en sinds de afgelopen drie jaar ontwikkeld tot hét culturele 
festival op de Veluwe. Roots is avontuurlijk, een tikkeltje rauw en 
hard aan het groeien. Dit doen we graag samen met het Apeldoorns 
bedrijfsleven. De partners van Roots zijn de fundering, de wortels 
van het festival. 

Alle mogelijkheden hebben we in deze sponsorbrochure  
verwerkt. Van podium sponsor tot het sponsoren van het  
kakhuus, het is allemaal mogelijk. Kortom dé plek om uw 
bedrijfsimago een boost te geven! Lees ‘m door, neem  
contact op en laten we een kop koffie drinken!

Roots in HET KORT

Doelgroepen:
Apeldoorners (23 +)
Volwassen cultuurliefhebbers die zoeken naar sfeer, 
gezelligheid, activiteiten en laagdrempelige cultuur. 

Outgoing en avontuurlijke gezinnen (8 – 40 jaar)
Waarbij ouders culturele interesse hebben en de kinderen 
daar al jong wat van mee willen geven. Samen genieten 
van het programma, de sfeer en de omgeving. 

12.500 bezoekers # 65% volwassen 

35% kids # Meer dan 10 (inter)nationale bands 

3 huis DJ’s # Meer dan 20 theateracts & activiteiten 

Ruim aanbod van foodtrucks en toffe stands

Een sfeervolle business borrel op vrijdagavond  

14.738 biertjes # 1.354 bakjes friet 

8.296 planken # 15.589 toiletbezoeken 

7.000 spiegeltjes op één grote disco bol

Vrijdag 19 oktober # 17-24 uur
Zaterdag 20 oktober # 10-23 uur
Zondag 21 oktober # 10-20 uur



SPONSOR
MOGELIJKHEDEN

Alle naam-
gevers worden 
vermeld in de 
Roots Courant

Festival Area
Festival naamgever (€ 7.500,-)
Jouw naam trots en fier aan ons logo verbonden. Het festival draagt 
jouw naam en dat tonen we op grootste wijze!
#  4 kaarten voor de businessborrel
#  Zichtbare logo’s op het festival
#  Vermelding bij alle festival uitingen 

Hoofdpodium naamgever (€ 2.500,-)
Drie dagen lang luisteren de bezoekers naar de vernieuwende klanken 
van diverse (inter)nationale bands die op jouw podium optreden. 
#  2 kaarten voor de businessborrel 
#  Zichtbaar logo op het podium
#  Alle podium gerelateerde uitingen 

Festivaltent naamgever (€ 2.000,-)
Een waar bruin café, midden in het bos. Kom langs,  
drink een biertje en ervaar de gezelligheid in jouw tent! 
#  Banner van 12 meter lang 
#  Alle festivaltent gerelateerde uitingen

Programmasponsoring (v.a. € 500,-)
Met jouw bijdrage is het programma van Roots pas echt af! 
#  Vermelding in Roots Courant 
#  Financiële bijdrage naar keuze  
#  Vorm van zichtbaarheid in overleg



OVERAL IN HET BOS
T-shirts sponsoring (v.a. € 600,-)
Alle 45 vrijwilligers dragen jouw logo met trots op hun borst  
en/of rug. Kleren maken de man!
# Voorkant  € 600,-
# Achterkant € 1.000,-

Consumptiemunten (v.a. € 1.000,-)
Drankjes vloeien rijkelijk tijdens het festival. Met jouw naam  
op 50.000 muntjes verspreidt je logo zich in razend tempo  
over het terrein. 
# Enkelzijdig € 1.000,-
# Dubbelzijdig € 1.500,-

Kakhuus (€ 500,-)
Deze plek met verschillende geuren biedt een mooie exposure 
voor bedrijven waar geen luchtje aan zit ;). 
# 1.000 bandjes met jouw logo 
# Display in elk toilet

Plankenkoorts materialen sponsor (n.o.t.k.)
Om te laten zien dat we alleen met deugdelijk materiaal werken. 
Met jouw bijdrage bouw je mee aan deze kwaliteit! 
# Vorm van zichtbaarheid in overleg
# Meerdere sponsors mogelijk 

KIDS AREA
Klim-en klauterparcours  
naamgever (€ 1.500,-)
Onze jongste bezoekers klimmen en kruipen volop tussen de 
takken en bomen door van het Beekpark. 
# 6 x 8 meter oppervlakte   
# 3250 jonge bezoekers 

Kindertheater naamgever (€ 1.500,-)
Ware circusartiesten, zangers én dansers worden ontdekt in het 
Roots kindertheater. 
# 12 voorstellingen 
# 1200 jonge passanten  
# Extra activatiemogelijkheden in overleg 

Kidsbar naamgever (€ 1.750,-)
Lekkere sapjes of frisse limonade na het klimmen en klauteren  
voor onze jongste Roots ontdekkers.
# Zichtbaar logo
# Aanbod bar in overleg

Meer weten of liever een op maat gemaakt voorstel? 
Wij denken graag met je mee! Neem contact op met 
Vicky Verheul via: vicky@rootsinthewoods.nl



ADVERTENTIES
Het gezicht van een sponsor (€ 1.595,-)
Extra zichtbaarheid in de Roots Courant? Met het gezicht van 
een sponsor krijgt jouw bedrijf op twee pagina’s volop zicht-
baarheid! 
# Pagina 1   Interview met foto
# Pagina 2  Advertentie en logo

Mediapakket (€ 1.195,-)
Met dit mediapakket geef je een boost aan je naamsbekend-
heid en ben je zowel online als offline zichtbaar!
# Advertentie (1/1 pagina)
# Vermelding op de website
# Een gepromoot bericht op alle social media kanalen  
 die Roots gebruikt

Online pakket (€ 395,-)
Liever alleen online zichtbaar? Dan is dit pakket iets voor jou! 
# Een gepromoot bericht op alle social media kanalen  
 die Roots gebruikt 
# Vermelding op onze website 

Advertenties in Roots Courant (v.a. € 295,-)
De Roots Courant heeft een oplage van ruim 70.000 stuks 
die verspreid wordt door heel Apeldoorn en omstreken!  
Sla je slag en zorg dat je zichtbaar bent. 
# 1/1 pagina € 895,-# 1/2 pagina € 495,-# 1/4 pagina € 295,-

*Tip: Bij aanschaf van een advertentie (vanaf 1/2 pagina)  

krijg je €100,- korting op een online pakket!

Geef uw
bedrijfsimago 

een boost
voor € 100,-!

Roots zoekt 100 wortels 
voor de club van 100

Wil je voor een laag bedrag toch het festival steunen? 
De wortels van Roots zijn minstens zo belangrijk. 
Sponsor €100,- en bouw zo een stevige wortel 

om de Roots boom te doen groeien! 


