
De draak is los! 
zet jouw bedrijf in de schijnwerpers

drakenbootfestivalapeldoorn.nl

2023
16,17 & 18 juni



Bereik 100.000 festivalbezoekers

Website 90.000 unieke bezoekers per jaar

Altijd een sponsorpakket dat bij jouw bedrijf past

Dé Apeldoornse ontmoetingsplek voor collega’s en relaties 
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Lees meer

Het Drakenbootfestival is hét festival van Apeldoorn 

en omstreken. In 2023 wordt alweer de 17e editie 

georganiseerd. Elk jaar bezoeken circa 100.000 

mensen het evenement. Het publiek en de deelnemers 

genieten 3 dagen lang volop van topkwaliteit 

muziek, dans, theater en foodtrucks. Tijdens de 

Drakenbootraces strijden zo’n 120 teams, bedrijven, 

buurten en verenigingen om de felbegeerde titel. 

Kortom, een uitgelezen kans om jouw bedrijf in de 

schijnwerpers te zetten!

Welkom!
festivalterrein



Op vrijdag 16 juni opent het Grolsch 

Drakenbootfestival 2023 met een grandioos 

concert. Met 7 toffe bands verspreid over 

2 grote podia is er voor jong en oud een 

gevarieerde line-up. Geluid van de allerbeste 

kwaliteit en een gave lichtshow! 

Programma

Zaterdag Feestavond!
Na de bedrijvenrace barst een knallend feest los, op de mainstage 

en in de grote festivaltent. Alle hits van vroeger en nu, je favoriete 

guilty pleasures en de nieuwste topsongs vliegen je om de oren. 

Na de laatste race dans je hier alle spanning er weer uit! 

Straattheater
Verspreid over het festivalterrein word je zomaar verrast met 

leuke pop-up theatershows. 

Foodtruckplein
Op het foodtruckplein vind je een groot aanbod van mooie foodtrucks 

met heerlijke hapjes en maaltijden. Hier kun je even relaxen, op een  

fijne loungebank onder de palmbomen met een lekker hapje en koel 

drankje binnen handbereik. 

Drakenland
Twee dagen lang zijn hier doorlopend gratis kindertheater- en dansshows, 

springkussens, meedoe-activiteiten, schminken, marshmallows roosteren 

boven een gezellig kampvuurtje en natuurlijk onze eigen Draak!

Drakenboot 
in concert



Met relaties en collega’s beleef je het allerleukste 

bedrijfsuitje bij het Grolsch Drakenbootfestival. In een 

gezellige, relaxte sfeer! Ruim 60 teams doen mee aan 

de Bedrijvenrace. Alle teams varen 3x in de voorrondes. 

De snelsten gaan door naar de halve finales en finale. 

Er zijn mooie prijzen te winnen voor de snelste teams, 

en voor teams die er het mooist uitzien is er de 

felbegeerde WaXX Award. 

Wij zorgen voor de drakenboten, ervaren stuurmannen 

en al je uitingen uit de sponsorpakketten. Het enige dat 

jullie hoeven te regelen is een team met 16 peddelaars 

en 1 trommelaar. En - als je wil - natuurlijk een te gekke 

outfit om mee te dingen naar de WaXX Award!  

Mis de boot niet en schrijf je in! 
Schrijf je team snel in, want vol is vol!  

Inschrijven kan makkelijk en snel online  

op drakenbootfestivalapeldoorn.nl 
 Heb je nog vragen of specifieke wensen? 

Bel of mail dan even, wij bespreken graag 

samen de mogelijkheden. 

vaar ook mee!
“Iedereen kan  

meedoen, ervaring 
is niet nodig!”

Het allerleukste bedrijfsuitje

Iedereen kan meedoen, ervaring is niet nodig

Het Drakenbootfestival verbindt

Perfecte teambuilding

Dé plek om je bedrijf te promoten

Altijd een sponsorpakket dat bij jouw bedrijf past



XXL-uitbreidingen**

€1.450,- drakenbootVaren
• Deelname aan Bedrijvenrace
• Logo op website

€3.500,-

promotiepakket

XXL

•   4 bootstickers  
(hele boot, zolang voorraad strekt)

•  Commercial op alle LED-schermen  
5 seconden 1x in carrousel

• Logo op verzameldoek op festivalterrein

• Logo op sponsorpagina website

•  Uitnodiging voor Drakenbootborrel op  
het Sky-Deck voor 2 personen

• 4 veldtickets openingsconcert

•  Optioneel: mogelijkheid voor activatie  
op het festivalterrein

•  Logo in carrousel op homepage en alle 
vervolgpagina’s van de website

€2.000,-

promotiepakket

XL

•  Commercial op alle LED-schermen  
5 seconden 1x in carrousel

•  Logo op verzameldoek op festivalterrein

•  Logo op sponsorpagina website

•  Uitnodiging voor Drakenbootborrel op  
het Sky-Deck voor 2 personen

€6.000,-

Sponsor 
festivaltent

€7.000,-

Sponsor 
mainstage

€7.000,-

Sponsor
concert

€8.000,-

Sponsor
Drakenbootrace

** Wil je meer informatie over de inhoud en uitingen die bij deze pakketten horen? Bel of mail ons gerust! 

SPONSOR
DRAKENBOOTRACE
Word partner van het Drakenbootfestival en
verbind je bedrijfsnaam aan de Drakenbootrace!

Volop in de 
schijnwerpers! 



Adverteren 
LED scherm
Echte blikvangers, de grote LED-schermen die 

op verschillende plekken op het festivalterrein 

staan. Hier worden het hele weekend commercials 

op getoond, afgewisseld met info over het festival. 

En op vrijdagavond zie je op de schermen  

die aan weerszijden van de podia staan, de 

live-registratie van het concert. Een geweldige 

plek dus om je advertentie op te tonen, en  

goed in beeld te zijn bij alle bezoekers van het 

Drakenbootfestival. Je commercial wordt hier  

3 dagen lang, de hele dag in een carrousel 

getoond. De LED-schermen staan aan weerszijden 

van de twee grote podia, op het Foodplein en  

bij de oever langs de Drakenbootrace.

Commercial op alle LED-schermen
• Commercial, 1x in carrousel € 750,-
• Commercial, 2x in carrousel € 1.000,-
• Commercial, 3x in carrousel € 1.250,-

Shirt sponsoring
Logo op rugpand van alle crewshirt (maximaal 4)

• € 2.000,- 



Eigen tent

Pagode laag  €  1.350,-
Pagode hoog  € 1.850,-
Upgrade steigerhout €  175,-

Verspreid over het terrein staan diverse overkappingen. 

Liever een eigen tent? Ook dat kan. De pagodetenten zijn 

5x5 meter en hebben een terras, wij zorgen voor meubilair 

en een groot doek met het logo van jullie bedrijf er boven. 

Zowel op vrijdag bij het concert als zaterdag tijdens de 

races is dit de perfecte plek voor jullie team, om relaties 

te ontvangen en om in contact te komen met andere 

deelnemende bedrijven. 

Tentprijs voor vrijdag en/of zaterdag:

SKY-DECK 
Het Sky-deck geeft je de ultieme Drakenboot-beleving. Genieten op niveau.  

Op de beste plek, met uitzicht over het hele festivalterrein. Wil je even helemaal uit je 

dak gaan? Ook dat kan, want vanaf het Sky-deck loop je zo het festivalterrein op. 

Sky-deck 
vrijdag
• Eigen lounge

• 25 sky-deck tickets

• Drankjes

• Smulplank en borrelhapjes

•  Extra tickets € 125,- p.p. 

(beperkt beschikbaar)

Sky-deck 
zaterdag
• Eigen lounge

€5.500,-€4.500,-

€1.850,-

Sky-deck 
vrijdag + zaterdag
•  Eigen lounge op vrijdag én zaterdag

•  25 sky-deck tickets (vrijdag)

•  Drankjes (vrijdag)

•  Smulplank en borrelhapjes (vrijdag)

•  Extra tickets € 125,- p.p.  

(vrijdag, beperkt beschikbaar)



Inschrijven 
& aanmelden
Ook meedoen en/of sponsoren? 
Inschrijven kan eenvoudig en snel online 
op onze website. Heb je vragen of 
specifieke wensen? Bel of mail ons gerust!

info@drakenbootfestival.nl

“Wat begon als een evenement van één dag 

met één bedrijvenrace, groeide al snel uit 

tot hét festival van Apeldoorn met jaarlijks 

90.000 festivalbezoekers en 120 fanatieke 

drakenbootteams per weekend.”

Alle in deze brochure vermelde prijzen zijn excl. btw.



drakenbootfestivalapeldoorn.nl
Drakenbootfestival • Roggestraat 44, 7311 CD Apeldoorn • M 06 55 10 35 81 • info@drakenbootfestival.nl

Volg ons
op social!


