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HET VERHAAL
VAN HET LEMSTER
DICKENS FESTIJN

It's a Magical Christmas!

Na een lange periode van stilte zijn de straten van het Lemster
Dickens dorp weer tot leven gekomen! Het gonst en bruist als
een grote stad rond eind 19e eeuw. De bewoners kijken uit naar
de kerstperiode vol sfeer en gezelligheid en zijn benieuwd wat
er waar is van de geruchten die door het dorp gaan...

Naar verluid wordt het kantongerecht in ere herstelt en strijkt
rechter Franciscus Visscher neer in het dorp om recht te
spreken over een aantal onverkwikkelijke zaken. De bekende
Bonkeschudders hebben hun Steampunk machine omgebouwd
tot een destilleerderij en de nieuw opgerichte boksschool 'De
vuistregel' organiseert haar eerste toernooi.

Dat er weer bijzondere dingen gebeuren in het Dickens dorp
staat dus wel vast. Kom het meemaken en ontdek zelf de
kunsten van de Mad Magician, luister naar muziek en wees
onder het genot van heerlijke hapjes en drankjes getuige van
het Christmas Family Dinner.
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ROUTEKAART
LEMSTER DICKENS
FESTIJN 2021
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WAAROM
SPONSOREN?

Familiegevoel
Saamhorigheid en samen zijn
Verrassend en ludiek 
Gezellig en warm
Magisch en sprookjesachtig
Veelzijdig en een levendige Dickenssfeer
Lemsters en Fries

Exposure van ca. 20.000 bezoekers en 1.000 vrijwilligers (afhankelijk
van de coronamaatregelen)
Veelzijdig publiek, van jong tot oud en veel families
Adverteren in de Lemster Dickens Telegraph. Met een oplage van
100.000 in Zuidwest-Friesland, Heerenveen en Noordoost-polder
Stichting Lemster Dickens Festijn is BTW-plichtig

Sfeervolle merkbeleving
Als sponsor geassocieerd worden met het Lemster Dickens Festijn geeft
een nieuwe beleving aan het merk. Het festijn staat namelijk voor:

Financieel bijdragen
Om dit magische festijn te kunnen organiseren is de stichting afhankelijk
van subsidies, entreegelden en sponsoring. Daarvoor bieden wij
verschillende mogelijkheden voor bedrijven om te sponsoren.

Aanvullende voordelen
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CHARLES DICKENS
v.a .  €  2500,-*

H O O F D S P O N S O R P A K K E T

Word hoofdsponsor van het Lemster Dickens
Festijn en geniet van alle exposure-onderdelen
die andere pakketten ook aanbieden en meer!

Samen met jou kijken we naar de beste manier
om de hoofdsponsoring in te vullen. 

*Exclusief BTW



• Sponsoring van een hoofdpodium op de route - logo zichtbaar bij het
geadopteerd podium 
• Hoofdacts voor sponsoring: Bokswedstrijd, rechtbank en whisky
distilleerderij
• Dickenskrant; logoadvertentie [3cm x 6cm]
• Genoemd worden in de context tekstuele stukken en social media
• Logo opgenomen in de sponsorpagina op de website
• In de nieuwsbrief genoemd worden als branded context
• Logo vermeld op spandoek bij hek hoofdentree (kleiner onder de
logo’s van de top sponsors)

PAKKET:
DAVID COPPERFIELD
€ 1250,-*

O N D E R D E L E N
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• Logo vermeld als op grote routekaart die
op meerdere plekken op de route wordt
geplaatst (logo kleiner dan logo Charles
Dickens pakket)
• Mogelijkheid tot versieren van een
kerstboom op de route met eigen logo
versiering
• 15 vrijkaartjes voor relaties en/of
medewerkers

*Exclusief BTW



• Sponsoring van een grote act - logo zichtbaar bij geadopteerde act
• Acts voor sponsoring: Christmas Family Dinner, Witch Ally,
Dorpsschool, Gekke uitvinder, Aardewerkfabriek, Gaarkeuken, Musical
Flashmob 
• Dickenskrant logoadvertentie (2,5 cm x 5 cm)
• Logo opgenomen in de sponsorpagina op de website
• Logo vermeld op grote routekaart die op meerdere plekken op de
route wordt geplaatst 
    (logo kleiner dan logo David Copperfield pakket)

PAKKET:
OLIVIER TWIST
€750,-*

O N D E R D E L E N
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• Mogelijkheid tot versieren van een
kerstboom op de route met eigen logo
versiering
• 10 vrijkaartjes voor relaties en/of
medewerkers

*Exclusief BTW



• Sponsoring van kleine act - logo is zichtbaar bij geadopteerde act
• Acts voor sponsoring: Ghost train, Gevangenis, Bende van de zwarte
hand, Kunsthandelaar, Dokter Craek, Modiste, Weeskinderen.
• Logo opgenomen in de sponsorpagina op de website
• Mogelijkheid tot versieren van een kerstboom op de route met logo
versiering
• 5 vrijkaartjes voor relaties en/of medewerkers

PAKKET:
SCROOGE
€500,-*

O N D E R D E L E N
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*Exclusief BTW



OVERIGE
SPONSORING

Beschikbaar stellen van goederen en/of diensten
Prijzen beschikbaar stellen voor de loterij van de Vrienden
van Dickens
Korting aanbieden voor de Vrienden van Dickens
Vrijwilligers sponsoren
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ADVERTENTIES
LEMSTER DICKENS
TELEGRAPH

Lemmer
Gaasterland
Sneek
Joure
Gem. Heerenveen
Noordoostpolder

D e  L e m s t e r  D i c k e n s
T e l e g r a p h  w o r d t  v e r s p r e i d
i n  d e  r e g i o ' s :
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100K
OPLAGE VAN

ADVERTENTIE

1/1 pag. achterkant

1/1 pag.

1/2 pag.

1/4 pag.

1/8 pag.

Logo adv. 

HOOGTE

39,8 cm

39,8 cm

19,2 cm

19,2 cm

9,4 cm

2,5 cm

BREEDTE

26,6 cm

26,6 cm

26,6 cm

13,1 cm

13,1 cm

5,0 cm

PRIJS*

€ 2.000

€ 1.000

€ 600

€ 450

€ 250

€ 100

*Alle prijzen zijn exclusief BTW


