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OPEN NEDERLANDSE FANFARE KAMPIOENSCHAPPEN 2017: COMMERCIELE PROPOSITIE 

 

 Programmaboek: 

 

Dé gids voor bezoekers, deelnemers tijdens het evenement! Alle informatie over tijdschema’s, 

deelnemers, verplichte werken, juryleden en een uitstekend medium voor het presenteren van 

uw product(en) en/of diensten! 

 

Programmaboekje, full colour, oplage 1500 stuks 

 

Formaat Omschrijving                Tarief 

1/1 pagina Omslag achterzijde € 595,- 

1/1 pagina Omslag binnenkant (voor- of 

achterzijde 
€ 465,- 

2/1 pagina A3-Landscape: liggend A-3 

(dubbele pagina/spread) 
€ 575,- 

1/1 pagina A-4 Portrait: staande A-4 € 310,- 

1/2 pagina A-5 Landscape: liggende A-5 € 180,- 

1/4 pagina A-6 Portrait: Staande A-6 €  98,- 

  

(combinatie met andere commerciële onderdelen mogelijk!) 

 

Tradestand: 
 

De grote foyer van De Lawei in Drachten is uitermate geschikt voor uw tradestand; tijdens het 

evenement is dit dé ontmoetingsplaats voor bezoekers en musici en biedt u uiteraard 

mogelijkheden voor het plaatsen van een tradestand. 

 

Onderstaande tarieven betreft een totaaltarief voor vrijdag en zaterdag: 

 

Omschrijving Bedrag 

Tradestand inclusief lunch en diner op zaterdag, incl. drankjes € 195,- * 

Tradestand exclusief lunch en diner op zaterdag, excl. drankjes € 145,-  

* Genoemd bedrag is geldend voor 2 personen, extra personen dienen te worden opgegeven 

en meerkosten per persoon bedragen € 55,- 

 

(combinatie met andere commerciële onderdelen mogelijk!) 
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Facebook: 

 

In toenemende mate is Facebook een veel bezocht medium, zo ook de Facebookpagina van 

ONFK. In aanloop naar het evenement kent de pagina duizenden bezoekers. Dit jaar zal, tijdens 

het evenement, live verslag worden gedaan en ook hier al de exposure uitermate groot zijn. Wij 

bieden u hiervoor de volgende mogelijkheden: 

 

Periode Aantal plaatsingen Bedrag 

April 2017 5  € 50,- 

1 t/m 11 mei 217 5 € 75,- 

12 en 13 mei Per plaatsing € 27,50 

 

(combinatie met andere commerciële onderdelen mogelijk!) 

 

Plaatsing: 

 

 U bepaalt de tekst 

 U bepaalt het moment van plaatsing 

 

Bij vastlegging van de onderdelen ontvangt u een bevestiging met alle details. 

 

Promofilm 

 

Uw bedrijfslogo of advertentie op onze promofilm? Dat kan! De promo zal in diverse media 

verschijnen (You Tube, Facebook etc.). Informeer naar de aanleverspecificaties, aanlevertermijn 

etc. 

 

Kosten in overleg. 

 

 

 

Uw keuze kunt u doorgeven op 2 manieren: 

 

1. Stuur een mail naar sales@onfk.nl welke onderdelen u wilt afnemen. Indien er sprake is 

van een combinatie, dan krijgt u hiervan een voorstel. 

2. Bellen; tijdens kantoortijden zijn wij bereikbaar op de volgende nummers: 06-53635971 

(Nori Romijn) of 06-53853047 (Henk van Loon). 

 

(combinatie met andere commerciële onderdelen mogelijk!) 

mailto:sales@onfk.nl

