
JAZZBOZ
SPONSORBROCHURE



Ouverture

Beste relatie,

Al 47 jaar brengt Bruynzeel Keukens JazzBoZ muzikale hoogtepunten naar de binnenstad van Bergen 
op Zoom. Van grote namen uit de muziekwereld tot nog onontdekt muzikaal talent: vele artiesten 
vonden hun weg al naar de bourgondische stad. Bruynzeel Keukens JazzBoZ probeert elk jaar een 
brede doelgroep te bereiken met muziek. Van basisschoolleerlingen tot alles daarboven: iedereen is 

welkom. Muziek verbindt, en dus is Bruynzeel Keukens JazzBoZ voorlopig nog niet uitgespeeld!

Wij beloven u een relaxed weekend waar u nog lang van zult genieten. Voor 2023 zijn dezelfde 
reguliere sponsorpakketten van toepassing als voorgaande jaren, zoals u deze gewend bent. Maar, 
naast deze standaard sponsorpakketten, hebben wij speciale (maatwerk) sponsorpakketten in het 
leven geroepen. Wij vertellen u graag meer over deze nieuwe kansen voor uw bedrijf.

Om de continuïteit van JazzBoZ te kunnen waarborgen, zijn wij op zoek naar een duurzame 
samenwerking met onze partners. Graag sluiten wij met u een meerjarencontract af. U bent hiermee 
verzekerd van een vaste prijs voor de komende jaren. Binnenkort zullen wij contact met u opnemen 
om uw interesse te peilen. Indien u al vragen heeft, bel of mail ons dan gerust. Laat uw muzikale en 
culturele hart  spreken en mail ons op sponsoring@jazzboz.nl of overleg met onze vrijwilligers:

Wessel Touw  06 104 341 47
Camiel Oosterwaal 06 293 564 58

Wij zien enorm uit naar uw positieve reactie.

Met muzikale groet,

Bart Aarts    Roel van Daele
Voorzitter    Penningmeester



Sponsorpakketten

DIAMOND

GOLDSILVER

PLATINUM

• 2 kaarten voor de sponsoravond
• 1/8 logo programmaboekje
• 1/8 logo sponsortoren Grote Markt
• 1/8 logo etalages binnenstad
• Vermelding logo website
• Vermelding logo social media

• 4 kaarten voor de sponsoravond
• 1/4 logo podium Grote Markt
• 1/4 logo podium Beursplein
• 1/4 logo programmaboekje
• 1/4 logo sponsortoren Grote Markt
• 1/4 logo etalages binnenstad
• Vermelding logo website
• Vermelding logo social media

• 6 kaarten voor de sponsoravond
• 1/2 logo podium Grote Markt
• 1/2 logo podium Beursplein
• 1/2 logo programmaboekje
• 1/2 logo sponsortoren Grote Markt
• 1/2 logo etalages binnenstad
• 1/2 logo poster
• Vermelding logo website
• Vermelding logo social media
• Uniek verhaal social media

• 10 kaarten voor de sponsoravond
• 1/1 logo podium Grote Markt
• 1/1 logo podium Beursplein
• 1/1 logo programmaboekje
• 1/1 logo sponsortoren Grote Markt
• 1/1 logo etalages binnenstad
• 1/1 logo poster
• Vlaggen Grote Markt
• Vermelding logo website 
• Vermelding logo social media
• Uniek verhaal social media
• Aftermovie

€ 5.500  (ex btw)

Om Bruynzeel Keukens JazzBoZ te organiseren zijn veel geld en middelen nodig. Onze partners spelen 
hierin elk jaar een belangrijke rol. Om de continuïteit van Bruynzeel Keukens JazzBoZ te kunnen waar-
borgen, blijven wij op zoek naar nieuwe duurzame samenwerkingen. Wilt u uw bedrijf of organisatie on-
der de aandacht brengen en tegelijkertijd de regio een warm hart toedragen? Dan is Bruynzeel Keukens 
JazzBoZ hiervoor een ideale gelegenheid. Voor 2023 bieden wij de volgende mogelijkheden aan.

€ 2.750  (ex btw)

€ 500  (ex btw) € 1.250  (ex btw)



Bijzondere pakketten

Naast de algemene sponsorpakketten biedt Bruynzeel Keukens JazzBoZ ook de mogelijkheden om op 
een extra speciale manier bij het festival betrokken te zijn. Deze bijzondere pakketten worden samen 
met u op maat afgestemd. Het maatwerk wordt geleverd om u en uw organisatie de beste prestatie en 
beleving te bieden. Voor 2023 bieden wij onze partners de volgende mogelijkheden aan.

PODIUMSPONSORING
Tijdens JazzBoZ 2022 biedt het festival diverse podia aan in de binnenstad van Bergen op Zoom. De podia 
op de Grote Markt en het Beursplein bieden vanwege hun omvang de meest uitgebreide programmering 
en zullen dan ook de meeste bezoekers trekken. Als podiumsponsor staat de naam van uw organisatie 
synoniem voor de locatie en wordt deze ook als zodanig gebruikt in de communicatie. In overleg met u 
kunnen we afstemmen hoe de fysieke uitstraling op het podium er precies uit komt te zien. Daarnaast 
geniet u als podiumsponsor van alle voordelen van het sponsorpakket DIAMOND.

Prijs: N.O.T.K.

ARTIESTSPONSORING
Op basis van onze programmering kunt u ervoor kiezen om een artiest te sponsoren. In overeenstemming 
met u wordt het bedrag bepaald. Uw naam zal voor en na het optreden nadrukkelijk worden benoemd: u 
heeft immers samen met JazzBoZ dit optreden mede mogelijk gemaakt. Naast uw vermelding kunt u ook 
rekenen op extra’s. Bijvoorbeeld een meet-and-greet tussen enkelen van uw organisatie en de 
desbetreffende artiest. Extra’s zullen in overeenstemming met u en de artiest worden overeengekomen.

Prijs: N.O.T.K.

Als sponsor van een van onze straten binnen het festivalterrein, zal elke bezoeker uw logo en/of naam van 
de organisatie niet ontgaan. Per straat (Lievevrouwestraat, Steenbergsestraat, Fortuinstraat, 
Zuivelstraat, Kortemeestraat en Kremestraat) is slechts een plek beschikbaar als straatsponsor om uw 
exclusiviteit te bieden.

€ 500  (ex btw)

STRAATSPONSORING



25.000
TROUWE BEZOEKERS 

BEZOEKEN JAAR-
LIJKS JAZZBOZ.

1.300
LEERLINGEN NEMEN 

JAARLIJKS DEEL AAN DE 
KINDERCONCERTEN IN 
THEATER DE MAAGD.

>4
PODIA STAAN ER OVER 

DE STAD VERSPREID 
TIJDENS JAZZBOZ.

3.600
TROUWE VOLGERS 

VOLGEN JAZZBOZ OP 
SOCIAL MEDIA.

381
MENSEN ONTVANGEN 

REGELMATIG UPDATES 
VIA ONZE NIEUWS-

BRIEF.

SPONSOREN STEUNDEN 
JAZZBOZ IN 2022 MET 
EEN SPONSORPAKKET.
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