Promotiepakketten Jazz Festival Delft 2022
Evenement
Data
Locatie
Website

Pakket

Sponsorbijdrage (€)

: Jazz Festival Delft – JFD
: 25, 26, 27 en 28 augustus 2022
: Delft
: www.jazzfestivaldelft.nl
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Groove

Impro
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Intro
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1.000,- à
500,3.000,- *

250,-

100,-

●

Mogelijkheid tot ‘hospitality‘
Naar keuze
arrangement op locatie

Logo/naam op banner
(groot) op of (na)bij 1 podium
Logo/naam op banner
(middel-groot) bij alle podia
Logo/naam op website /
social media
Logo/naam in programmaboekje (oplage +/- 20.000)

Max 2 dagen 1 dag
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(z)p: (zeer) prominent!

●

*: klein/middel/groot podium

Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW, tenzij anders vermeld.
N.B. Heb je een ander creatief idee? Dan gaan we graag met je in gesprek over een
sponsorpakket op maat.

Sponsorpakket A - Swing:

€ 7.500,-

Jouw bedrijf, jouw logo is zichtbaar op een zeer prominente plek in onze communicatie uitingen
tijdens het festival. Je kunt hierbij denken aan de ‘banners’ op hoofdlocaties, in social media
posts op onze website en in het programmaboekje. Ook staat jouw logo gedrukt op alle overige
publicitaire uitingen zoals advertenties.
Uiteraard is het geweldig als je ook in jouw eigen communicatie verwijst naar het Jazz Festival
Delft 2022. We bieden je graag de gelegenheid om op de festivaldagen, zelf één of meer
hospitality-evenementen naar keuze te organiseren tegen n.o.t.k. kosten.

Sponsorpakket B - Groove: € 5.000,Jouw bedrijf, jouw logo is zichtbaar op een zeer prominente plek in onze communicatie uitingen
tijdens het festival. Je kunt hierbij denken aan de ‘banners’ op hoofdlocaties, in social media
posts, op onze website en in het programmaboekje. Ook staat jouw logo gedrukt op alle overige
publicitaire uitingen zoals advertenties.
Uiteraard is het geweldig als je ook in jouw eigen communicatie verwijst naar het Jazz Festival
Delft 2022. We bieden je graag de gelegenheid om zelf een hospitality-evenement te organiseren
voor 1 of 2 dagen tegen n.o.t.k. kosten.

Sponsorpakket C - Impro:

€ 3.000,- locatie Markt (groot)
€ 2.000,- locatie middelgrote locatie/plein
€ 1.000,- locatie klein plein

Jouw bedrijf, jouw logo is zichtbaar op één van de kleinere of één van de (middel)grote podia.
Dat doen we door jouw bedrijfsnaam te koppelen aan alle communicatie uitingen met betrekking
tot dit podium. Je kunt hierbij denken aan een horizontale of verticale enkelvoudige banner en
een vermelding in het programmaboekje. Daarnaast is jouw logo zichtbaar op overige publicitaire
uitingen zoals op social media, onze website en advertenties.
Uiteraard is het geweldig als je in jouw eigen communicatie verwijst naar het Jazz Festival Delft
2022. We bieden je graag de gelegenheid om zelf een hospitality-evenement te organiseren voor
1 dag tegen n.o.t.k. kosten.

Sponsorpakket D - Solo:

€ 500,-

Als sponsor is jouw bedrijf zichtbaar op een grote selectie van onze publicatie uitingen. Jouw logo
krijgt een plek op de sponsor banners die bij alle podia aanwezig zijn, die vanuit het Jazz Festival
Delft 2022 zijn georganiseerd. Daarnaast wordt jouw logo, indien gewenst, bij het item ‘Sponsors’
op onze homepage voorzien van een link naar de homepage van jouw website. Deze linkbuilding
kan leiden tot nieuwe views op jouw site.

Natuurlijk zijn jouw naam en logo ook te zien in het programmaboekje. Ook krijg je korting op
advertentiemogelijkheden in andere publicaties die worden verzorgd vanuit en ten behoeve van
het JFD 2022. Uiteraard zou het geweldig zijn als je in jouw eigen communicatie verwijst naar het
Jazz Festival Delft 2022.

Sponsorpakket E - Theme:
Sponsorpakket F - Intro:

€ 250,€ 100,-

Voor een bescheiden bedrag profiteer je al van een selectie aan publicatie uitingen van het Jazz
Festival Delft 2022. Jouw logo wordt, indien gewenst, met link naar jouw website geplaatst op
onze homepage bij het item 'Sponsors'. Deze linkbuilding kan leiden tot nieuwe views op jouw
site. Kies je voor pakket E, dan komen jouw logo en naam ook in het programmaboekje.
Beide pakketten geven je korting op diverse advertentiemogelijkheden in andere publicaties die
worden verzorgd vanuit en ten behoeve van het JFD 2022. Uiteraard is het geweldig als je in jouw
eigen communicatie verwijst naar het Jazz Festival Delft 2022.

Samen maken we er een fantastisch festival van, voor iedereen!

Algemene bepaling m.b.t. (elektronische) afbeeldingen, vlaggen en spandoeken van “Sponsor”
Indien overeengekomen zal de organisatie JFD 20202 in haar banner(s) opnemen een afdruk,
gemaakt m.b.v. een elektronisch afbeelding met afdoende resolutie, of een spandoek of vlag
van “Sponsor” gebruiken (en evt. maken indien overeengekomen). Indien zo’n elektronische
afbeelding gebruikt wordt dan verplicht “Sponsor” zich deze binnen 4 weken na ondertekening
van een overeenkomst, doch niet later dan 01/08/2022, bij een door de “Stichting Delfts Jazz”
aan “Sponsor” aangewezen vertegenwoordiger aan te leveren.
De “Stichting Delfts Jazz” heeft de bevoegdheid een door “Sponsor” aangeleverde afbeelding,
vlag of spandoek te weigeren indien dit aanstootgevende of andere uitingen bevat die in strijd
zijn met goede zeden, met de openbare orde dan wel oproepen tot geweld of bijvoorbeeld
racisme, die in tegenspraak zijn of niet stroken met de doelstellingen van de “Stichting Delfts
Jazz”, en zulks slechts ter beoordeling van “Stichting Delfts Jazz”.
Tussen contractanten wordt afgestemd aan welk podium dan wel hoe een evt. vlag of spandoek
van “Sponsor“ zal worden bevestigd. De bevoegdheid tot besluit m.b.t. waar en ophangwijze
aan podium van het spandoek respectievelijk vlag, berust bij de “Stichting Delfts Jazz” of een
door haar aangewezen vertegenwoordiger, met inachtname van de keuze voor een voorkant /
zijkant / naast / in de buurt van een podium zoals gemaakt door, overeengekomen met en
hiervoor betaald door “Sponsor”.
De “Stichting Delfts Jazz” heeft de bevoegdheid het spandoek van een podium te verwijderen
indien zij daartoe gemaand of bevolen wordt door het openbaar gezag of weers- of andere
omstandigheden van overmacht haar daartoe dwingen; bijv. uit oogpunt van handhaving van de
openbare orde of veiligheid.
Algemene bepaling m.b.t. een tussen “Stichting Delfts Jazz” en “Sponsor” gesloten overeenkomst
Expliciet zij vermeld dat, indien het JFD niet kan worden gerealiseerd als gevolg van een verbod
of bevel door of namens de overheid, bijv. vanwege overlijden van een lid van het koninklijk huis
en/of een andere overmacht, inclusief slecht of noodweer, terrorisme, opstand of molest,
contractanten gerechtigd zijn deze overeenkomst als nietig te beschouwen.
Echter, indien voorgaande heeft plaatsgevonden of plaatsvindt, dan:
a) Vervalt geenszins de verplichting van “Sponsor” jegens de “Stichting Delfts Jazz” om betaling
te doen van de overeengekomen sponsorgelden.
b) Is de “Stichting Delfts Jazz”, indien overeengekomen sponsorgelden al geheel of gedeeltelijk
betaald zijn, niet gehouden tot onmiddellijke gehele of gedeeltelijke terugbetaling van die
gelden aan “Sponsor”.
c) Zal de “Stichting Delfts Jazz” trachten een naar rato terugbetaling aan “Sponsor” te doen
van betaalde (sponsor)gelden conform deze en andere overeenkomsten na een naar rato
verrekening van alle kosten, financiële verplichten en lasten die zij reeds heeft gemaakt
alsook waartoe zij zich reeds had verplicht vooraf en tot met de dag van een gebeurtenis
zoals hierboven beschreven.

