SPONSORPAKKETTEN NFF

EEN ROL OP HET
NOORDELIJK FILM FESTIVAL
Het Noordelijk Film Festival behoort tot een van de grootste en oudste
filmfestivals van Nederland. Met jaarlijks rond de 20.000 bezoekers aan
het vijfdaagse filmprogramma van meer dan 100 films uit de
Noord-Europese cinema. Van spannende speelfilms tot intrigerende
documentaires en unieke arthousefilms.
Naast het hoofdprogramma schenkt het Noordelijk Film Festival
aandacht aan talentontwikkeling en duurzaamheid. Nieuwe onderdelen
dit jaar: het Winterprogramma en Spotlight. Kenmerkend voor het
festival zijn de buitengewone sfeer, de feesten met livemuziek, uniek
archiefmateriaal, de internationale gasten en speciale premières.
Organisaties en bedrijven die een bijdrage leveren, zetten we graag in
de spotlights. En waar kom je beter in beeld dan op een filmfestival? :)

ALS
FIGURANT

€2.500

IN EEN
BIJROL

Bedrijfsnaam wordt verbonden aan een film
2 x uitnodiging openingsavond festival
25 x vrijkaart
Logo op alle uitingen van NFF:
- nieuwsbrief
- website
- social media

LOSSE
BRANDING
OPTIES

€5.000

Bedrijfsnaam wordt verbonden aan een filmzaal
gedurende het festival
5 x uitnodiging openingsavond festival
50 x vrijkaart
Logo op alle uitingen van NFF:
- nieuwsbrief
- website
- social media
- festivalposter

Logo of advertentie e-tickets (1/4p)

Standruimte foyer

Logo op stembriefjes

NFF IN CIJFERS

IN EEN
HOOFDROL

€10.000

Bedrijfsnaam wordt verbonden aan
publieksprijs (meerjarige afspraak)
10 x uitnodiging openingsavond festival
100 x vrijkaart
Advertentie (max. 5 sec) bij start van elke film
Logo op alle NFF uitingen incl. festivalposter
- nieuwsbrief
- website
- social media
- festivalposter

Logo of commercial voorafgaand aan film

SPEEL EEN BELANGRIJKE ROL
BIJ HET NOORDELIJK FILM FESTIVAL!

FILMS EN SPREKERS
UIT NOORD-EUROPA

9.000 VOLGERS OP SOCIAL MEDIA

100 FILMVERTONINGEN

5.000 NIEUWSBRIEF ABONNEES

18.000 BEZOEKERS

30.000 WEBSITE-BEZOEKERS

950 BEZOEKERS
OPENINGSVOORSTELLING

85% KOMT UIT FRIESLAND

2.000 LEERLINGEN BIJ
EDUCATIE PROGRAMMA

77% IS VIJFTIGPLUS

Een sponsorpakket afnemen of
overleggen over een combinatiepakket?
Neem contact op met Ali de Jong:
alidejong@noordelijkfilmfestival.nl / 06 51081181

