
28 • 29 • 30 JUNI

Nieuw!



Het belooft weer een fantastische editie 
te worden waar op het grootste tijdelijke 
strand van de regio sport en muziek 
hand in hand gaan. Overdag zal dit 
strand het strijdtoneel vormen van vier 
strandsportdisciplines (beachsoccer, 
beachvolleybal, beachvoetvolley en 
beachtennis) en in de avonden wordt 
er een breed muzikaal programma 
aangeboden.

Net als vorig jaar zal de muziek vanaf 
twee podia verzorgd worden. Op de 
mainstage buiten zullen houseklanken en 
feestmuziek de sfeer gaan bepalen en op 
de indoorstage in de Beachclub, is ruimte 
voor freestyle en stevigere beats.

Nieuw op de agenda: Brabants 
Kampioenschap G-Beach Soccer

Vorig jaar heeft een try-out 
plaatsgevonden van Beach Soccer voor 
gehandicapte voetballers. Dit was een 
enorm succes en krijgt dit jaar een vervolg 
in de vorm van het eerste Brabants 
Kampioenschap G-Beach Soccer!

Deze kampioenschappen worden in 
samenwerking met Lunet Zorg, de 
Gemeente Veldhoven en ambassadeur 
Thijs Slegers (pers-chef PSV) 
georganiseerd.

Op vrijdag 28 juni zullen acht 
zorginstellingen uit Brabant een team 
afvaardigen die onder begeleiding van 
een bekende nederlander gaan strijden 
om de titel. Klinkende namen waaronder 
Andre Ooijer, Rob Scheepers, John de 
Bever en Bjorn van de Doelen zullen vol 
enthousiasme een team gaan coachen.

Dit kampioenschap wordt afgesloten 
met een heerlijke beach-BBQ waarbij 
niet alleen de teams en hun begeleiders 
kunnen nagenieten maar ook alle 
betrokkenen en sponsoren het glas 
kunnen heffen en een aftrap geven op 
weer een succesvolle editie van Beach 
Event 2019.

Om dit evenement mogelijk te maken 
zijn we vanzelfsprekend op zoek naar 
partners die hun steentje willen bijdragen. 
Of het nu gaat om lokale zichtbaarheid, 
maatschappelijke betrokkenheid of 
juist extra aandacht onder de specifieke 
doelgroep, er zijn mogelijkheden 
genoeg. U kunt zich eenmaal of voor 
langere tijd verbinden aan de Brabantse 
Kampioenschappen G-Beach Soccer en/
of u kunt zich verbinden aan Beach Event. 
We gaan graag met u in gesprek om te 
kijken in hoeverre uw bijdrage ook uw 
organisatiedoelen kan ondersteunen.

Beach Event 2019

Na de succesvolle terugkeer van Beach Event op de vertrouwde stek in d’Ekker 
in Veldhoven zijn wij trots om van 28 tot en met 30 juni 2019 alweer de 12e editie 
te organiseren. Nieuw op de agenda staat het Brabants Kampioenschap G-Beach 
Soccer!



Rondom en tijdens ons evenement, maken we gebruik van verschillende 
communicatiemiddelen. In de aanloopfase promoten we Beach Event via allerlei 
drukwerk (persberichten, posters, flyers, banners, etc.) en onze digitale kanalen 
(website, social media, etc.). Inmiddels bestaat onze database uit ruim 3.500 unieke 
adressen. Met al deze middelen creëren we een groot bereik, waar je als partner van 
kunt meeprofiteren. Maar ook tijdens het evenement zijn er veel mogelijkheden 
voor merk-exposure met een hoge attentiewaarde. 
Voorbeelden hiervan zijn de bouwhekken rondom het terrein, de boarding bij de 

speelvelden, flyering, en een 8 meter hoge bannerwall bij de entree. 
Gedurende drie dagen Beach Event zien duizenden unieke bezoekers al deze 
uitingen, waarmee een jonge, dynamische en vaak hoogopgeleide doelgroep 
bereikt wordt die zich steeds moeilijker laat bereiken. Muziek is emotie, dit geldt ook 
voor sport; het verbindt mensen. In de huidige beleveniseconomie moet je zorgen 
dat je als merk of bedrijf betrokken raakt bij deze emoties. Tijdens een evenement 
grijp je deze doelgroep op het juiste moment. We hebben hiervoor een aantal 
mogelijkheden uitgewerkt, wat vanzelfsprekend op uw wensen wordt afgestemd!   

Beach Event partner worden 

MUNTSPONSOR
t.w.v. €2000,- 
Op elke consumptiemunt uw logo, dus door iedereen gezien en gedragen vaak ook nog jaren 

in de la bij de bezoekers thuis!

BANNER SPONSORWALL
vanaf €200,- *afhankelijk van hoogte (excl. opmaak & productie)
De entreepoort die tevens als sponsorwall dient geeft plaats voor 20 sponsoren om 
een banner van maximaal 2x2 meter in deze eyecatcher te publiceren. De toren is 
verlicht in de avond. En de bovenste 2 rijen zijn ook vanaf de straat goed zichtbaar. 

BOUWHEKBANNER (binnen- / buitenterrein)
t.w.v. €300,- (excl. opmaak & productie)
Reclame op het hekwerk ter afsluiting van het terrein zijn ongeveer 25 
bouwhekbannerlocaties met de invulling van een banner naar eigen wens. 
Mogelijkheden op binnen- en buitenterrein. Langs de locatie van Beach 
Event aan deBurgemeester van Hoofflaan passeren dagelijks meer dan 
10.000 auto’s! 

BARBANNER
t.w.v. €500,- (excl. opmaak & productie)
Reclame op de stellage achter de bar bij het hoofdpodium, max. 4 plaatsen. 

WEBSITE
t.w.v. €150,- 
Op de sponsorpagina van Beach Event worden alle sponsoren getoond, op volgorde 
van hoofdsponsor naar kleinere sponsoren. Als sponsor wordt u met uw logo 
weergegeven en doorgelinkt naar uw eigen website.. 

ONLINE NIEUWSBRIEF
Vermelding in de nieuwsbrief; exclusief voor 4 sponsoren de mogelijkheid om in 
de Beach Event nieuwsbrief (ruim 3.500 mailadressen) uw product of dienst onder 
de aandacht te brengen middels een stuk tekst, foto en link naar eigen website. 
Plaatsingsdatum en inhoud in overleg.

FLYEREN
Wil jij direct in contact komen met onze doelgroep? Dan is het flyeren op locatie 
wellicht interessant voor je! Op zaterdag en zondag geven we per dag 1 partner de 
mogelijkheid om op het terrein te flyeren, wellicht in combinatie met een activiteit of 
stand. Afspraken in overleg. 

SOCIAL MEDIA
Meer bekendheid voor uw bedrijf genereren via de Facebook en/of Instagram van 
Beach Event? Een like/share en/of winactie, alle mogelijkheden zijn bespreekbaar! 

SPONSORBBQ
Vanzelfsprekend vinden wij het dat u onder het genot van een drankje en een goed 
verzorgde bbq zelf kunt zien en meemaken waar u (financieel) aan heeft bijgedragen. 
Daarom ook deze editie weer een luxe bbq op vrijdag 28 juni waarmee we Beach Event 
officieel openen. Nu tijdens de bbq ook de finale van ‘Het Brabants Kampioenschap 
G-Beach Soccer’. Uw pakket wordt altijd aangevuld met een in verhouding tot het 
sponsorpakket aantal consumptiemunten en bbq-deelnames. 

HOOFDSPONSOR
Geïnteresseerd om je naam als belangrijkste partner aan Beach Event te verbinden, dan 
zijn er nog tal van andere mogelijkheden die de naamsbekendheid en merk-associatie 
positief kunnen beïnvloeden.  Enkele voorbeelden, naast alle bovengenoemde opties, 
zijn uw logo in de after-movie, een uitgebreide Facebook-/Insta actie, uw logo verwerkt 
in het hoofdpodium, of verschillende merkuitingen op het terrein. Alles is bespreekbaar!



In samenwerking met de ambassadeurs van het evenement, gemeente Veldhoven uit 
naam van Daan de Kort en Marienne van Dongen (beide wethouder) en PSV (namens 
perschef Thijs Slegers) is het programma samengesteld. De teams bestaan uit actieve ge-
handicapte voetballers die woonachtig zijn op één van de acht Brabantse zorginstellingen 
die deelnemen. Elk team wordt gecoacht door een BN’er waaronder; Bjorn van der Doelen 
(ex-PSV én singer songwriter), Rob Scheepers (cabretier), John de Bever (ex-zaalvoetbal 
international én zanger van ‘Jij Krijgt Die Lach Niet Van Mijn Gezicht’) en Andre Ooijer (ex-
PSV en oranje international). 
In de aanloop naar het ‘Brabants Kampioenschap G-Beach Soccer’ staat er een officiele 
loting, een persconferentie en de teampresentatie op het programma. Kortom; het wordt 
een toonaangevend en spraakmakend voetbal-kampioenschap! 

Beach Event presents: 
Brabants Kampioenschap G-Beach Soccer

Op vrijdag 28 juni wordt de eerste editie van het ‘Brabants Kampioenschap G(ehandi-
capten)-Beach Soccer georganiseerd. Na een succesvolle pilot op de afgelopen editie 
van Beach Event samen met Lunetzorg en hun g-team is besloten hier een vervolg aan 
te geven. Vanuit heel Brabant zullen 8 zorginstellingen een team afvaardigen, welke 
onderling gaan uitmaken wie de titel Brabants Kampioen G-Beach Soccer gaat worden. 

• Omroep Brabant (ovb)
• Eindhovens Dagblad
• Veldhovens Weekblad

• Hart van Nederland (ovb) 
• Omroep Veldhoven
• Glow FM

Partner of teamsponsor worden? 
Ben je ook enthousiast en draag je dit kampioenschap een warm hart toe?  
We zoeken 8 teamsponsoren! 

Wat krijgt u als teamsponsor  
(pakketkosten €5.000,-):

• Teamkleding (10 stuks); shirt & broekje met groot op de borst sponsorlogo 
• Logo in sponsorwall achter interview en persconferentie tafel
• Logo’s in scherm tijdens presentatie teams & coaches
• Aanmoediging teams middels filmpje
• Minimaal 5 sec. zichtbaar in aftermovie ‘Brabants Kampioenschap G-Beach Soccer’
• Logo in eindshot aftermovie het ‘Brabants Kampioenschap G-Beach Soccer’
• Logo op 3 dranghekken rondom de velden tijdens het toernooi
• 10 vip weekendtickets incl bbq
• 100 consumptiemunten eigen gebruik
• Onbeperkt consumptiemunten en bbq spelers & begeleiding G-team

Partner van het ‘Brabants Kampioenschap G(ehandicapten)-Beach Soccer’ 
Naast de gemeente Veldhoven is er ruimte voor partners die zich voor lange termijn willen 
verbinden aan het toernooi. Omdat het een jaarlijks terugkerend event gaat worden heeft 
partnership dit partnership een looptijd van drie jaar. De kosten van onderstaand pakket 
zijn €10.000,- per jaar, en daartegenover staan onderstaande tegenprestaties:  

• Teamkleding (alle teams, 80 stuks); shirt met groot op de rug sponsorlogo 
• Logo bovenin sponsorwall (groot) achter interview en persconferentie tafel
• Logo’s in scherm tijdens presentatie teams & coaches
• Minimaal 10 sec. zichtbaar in aftermovie ‘Brabants Kampioenschap G-Beach Soccer’
• Logo in eindshot (groot) aftermovie van ‘Brabants Kampioenschap G-Beach Soccer’
• Logo op 3 dranghekken rondom de velden tijdens het toernooi
• 25 vip weekendtickets incl bbq
• 250 consumptiemunten eigen gebruik

Pers
Beach Event is in gesprek met onderstaande media-partners om deze dat goed onder de 
aandacht te brengen en daarmee ook uw bereik flink zullen vergroten. 

Uw logo hier?



Contact
Beach Event en het Brabants Kampioenschap G-Beach 
Soccer worden georganiseerd door: 
Stichting R.D. Unique Sportevents Veldhoven
De Run 8313 
5504 EN Veldhoven
Tel: 0613080471 
Email: info@beacheventveldhoven.nl


