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Donderdag
1 september
15.00 - 23.00 | festivalterrein sportiom
intro festival is een succesvolle samenwerking tussen
onderwijsinstellingen en studentenorganisaties. Het festival
is toegankelijk voor alle studenten van alle leerjaren.
Dit jaar op een nieuwe locatie: Festivalterrein Sportiom.
Ruim 7.000 studenten bezoeken het intro festival.

onze missie : intro festival
maakt Den Bosch tot een thuis voor alle studenten.
Deze zes onderwijsinstellingen werken samen aan het festival:
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facts & figures | intro festival

Donderdag
8 september
15.00 - 23.00 | breepark
hbo intro festival is toegankelijk voor alle studenten van alle
leerjaren. Het festival trekt ruim 8.000 studenten en is een succesvolle samenwerking tussen onderwijsinstellingen Avans Hogeschool,
Breda University of Applied Sciences en studentenorganisaties.
onze missie : hbo intro festival
maakt Breda tot een thuis voor alle studenten.
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FUTURE
PROOF
FESTIVAL
Sinds 2017 zijn wij als organisatie bewust bezig met
het verduurzamen van onze festivals. Waarom? Wij
vinden dat we een duurzaam voorbeeld moeten stellen
aangezien we namens meerdere onderwijsinstellingen
deze festivals voor de studenten organiseren. Immers,
binnen het onderwijs is alles toekomstgericht en met
de festivals willen wij ook bijdragen aan een duurzame
toekomst.
Richtlijnen die we hiervoor gebruiken zijn de criteria
die future proof festival (fpf ) hanteert. De
FPF systematiek is geschikt voor alle evenementen
ongeacht grootte van het evenement. Het mooie aan
de criteria is dat ze elk jaar scherper en uitdagender
worden. Per thema staat aangegeven wat in welk jaar
verplicht wordt.

deze thema’s zijn:
- organisatie en communicatie
- energie
- water
- afval
- mobiliteit
- catering
- bodem en groen

Continu zijn we bezig om de markt te verkennen wat
er beschikbaar is op bovengenoemde thema’s. Onze
leveranciers dagen we uit om hierover mee te denken
maar zeker ook onze bezoekers en sponsoren.
Zo zijn we gestopt met de mogelijkheid tot flyeren
en motiveren we de sponsoren om na te denken over
de give-aways. Ook de festivalkrant wordt niet meer
gedrukt en kijken we naar een digitaal alternatief.
Verder hanteren we het systeem van hardcups al
enkele jaren wat veel minder afval tot gevolg heeft.
Met een slim energieplan streven we ernaar om op
elk terrein zoveel mogelijk gebruik te maken van de
aanwezige (groene) evenementenstroom en zetten we
overal LED verlichting in.
Het intro festival den bosch heeft het fpf
certificaat mogen ontvangen in 2018, 2019.
Het hbo intro festiva l is in 2018 door de
Gemeente Breda uitgeroepen tot duurzaamste
evenement en heeft het fpf certificaat in de
wacht gesleept in 2018 en 2019 .
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RELAX
& ONTDEK
de hang-out is dé plek waar studenten kunnen chillen,

terwijl ze kennis maken met studentenverenigingen en bedrijven.

SPONSOROPTIES
U kunt kiezen voor het sponsoren van één stad of een combinatie van beide festivals d.m.v. een combideal.

FUTUREPROOF FESTIVAL POWERED BY

LEEFTIJDSBANDJES 18+

WEBSITE

Word onze duurzaamheidspartner en help ons om het festival

Wij ondersteunen de campagne van NIX18 door uitgifte van 18+

Uw logo prominent zichtbaar op onze website:

te verduurzamen!

bandjes. Er worden voor Den Bosch 7.000 en voor Breda 8.000

www.introfestivaldenbosch.nl

bandjes gedrukt.

www.introfestivalbreda.nl

€400,-

€ 175,-

Hardcups
U draagt bij aan het hardcup-systeem dat wij hanteren.

per logo (max. 3 logo’s beschikbaar)

per logo

Uw bedrijf wordt vermeld op de communicatieuitingen over
hardcups.*

€ 350,Afval
Uw bedrijf bij het vuil? Alleen in dit geval dan... U adopteert
onze afvalbakken en wij zorgen dat uw logo op elke afvalbak
zichtbaar is.

INFORMATIEMARKT

SOCIAL MEDIA CAMPAGNE

Profileer uw bedrijf of organisatie op het festivalterrein. U krijgt

* Facebook – 2 Posts

hiervoor een ruimte van 4x2m. (inclusief marktkraam van 2x1m)

* Instagram – 2 Posts

De informatiemarkt is van 15.00 tot 20.00 uur.

€ 300,-

per campagne in de maand juni

€ 400,-

Profitorganisaties

€ 400,-

per campagne in de maand juli

€ 200,-

Non-profitorganisaties:

€ 500,-

per campagne in de maanden augustus/september

€ 350,* De hardcups zelf kunnen niet bedrukt worden.

*Deze campagnes zijn beperkt beschikbaar

TERREINSPONSOR
Uw reclamedoeken op de bouwhekken van het festivalterrein.
Afmeting van het doek is 338cm X 174cm.

LED-MARKETING
Op een LED-scherm van 4 x 4 meter laten wij verschillende

* een social media campagne aangepast op uw wensen

€ 250,-

per reclamedoek (exclusief productiekosten)

Uw reclame in een continue loop zien:

* heeft u zelf een idee? Dit is natuurlijk altijd bespreekbaar.

MYSTERY AREA
Verbind jouw bedrijfsnaam aan de secret area. In overleg

€ 375,- per reclamebericht

* bij afname van meerdere items of in combinatie met
beide festivals, is een korting bespreekbaar

visuals, artiestinformatie en eventueel ook uw reclame zien.
De reclame is zonder geluid en mag max. 15 seconden duren.

OP MAAT

plaatsen we jouw aankleding in en om de tent en tonen we
(digitale) content op het scherm.

Vanaf € 1.500,-

Prijs N.O.T.K.

contact
intro festival den bosch
& hbo intro festival breda
Hogeschoollaan 1
4818 CR Breda
088 – 525 7533
hbointro@avans.nl
www.introfestivaldenbosch.nl
www.introfestivalbreda.nl
Like onze Facebookpagina
en volg ons op Instragram en LinkedIn!

colofon
tekst Festivalorganisatie
fotografie Dennis Haage, Joost van der Velden, Lisa van Acquoij & Mike Vos
vormgeving Janis Seldenthuis
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