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In 1981 kreeg een aantal enthousiaste 
vrijwilligers bij het plaatselijke jongerencen
trum in Weert het idee om een muziek
festival te organiseren. Zij begonnen met 
het opbouwen van een ‘podium’ op een 
boerenkar en niemand had toen kunnen 
bedenken dat Bospop uit zou groeien tot 
een van de meest toonaangevende festi
vals van Nederland. 

Bij het horen van de naam Bospop gaat 

regionaal, landelijk maar ook internatio
naal menig muzikaal hart sneller kloppen. 
Ondertussen weten ruim 60.000 muzieklief
hebbers de weg naar hun jaarlijkse feest 
Bospop te vinden. De gezelligheid, onge
dwongenheid maar vooral de nationale 
en internationale artiesten die een bere
sterke lineup bieden voor jong en oud, 
maken dat het 2e weekend van juli voor 
velen al maanden, zoniet jaren, vooraf in 
de agenda staat geschreven.

‘T 2E WEEKEND VAN JULI 
STAAT IN DE AGENDA 
VAN DE MUZIEK- EN 
FESTIVALLIEFHEBBER.



Alle foto’s in deze brochure met dank aan onze bospop fotografen, Dave van Hout en Bart Heemskerk. Voor meer info zie onze website www.bospop.nl 

Een indruk van de line-up van voorgaande edities:
Alanis Morissette, Amy MacDonald, Anouk, Bløf, 
Bonnie Raitt, Bryan Adams, Buddy Guy, Crosby 
Stills and Nash, Deep Purple, Doe Maar, Dream 
Theater, Foreigner, Gary Moore, Golden Earring, 
Iron Maiden, Joe Cocker, John Fogerty, Journey, 
Kensington, Lenny Kravitz, Ilse de Lange, Madness, 
Marillion, Neil Young, Nena, Roger Hodgson and 
Band, Roxette, Santana, Seal, Simple Minds, Simply 
Red, Status Quo, Sting, Texas, The Black Crowes, 
Ringo Starr, The Cranberries, Toto, Triggerfinger, 
Within Temptation, ZZ Top.

Voor een volledig overzicht van de line-up van 
voorgaande jaren nl.wikipedia.org/wiki/bospop.



DE KENGETALLEN 
VAN HET BOSPOP 
FESTIVAL SPREKEN 
VOOR ZICH.
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Waar vandaan?Het grote bezoekersaantal, de uitgebreide 
advertising en naamsbekendheid maar 
vooral de goede en positieve naam 
van Bospop, maakt dit festival een zeer 
interessante optie om uw bedrijf aan het 
grote publiek te presenteren of om uw 
speciale klanten of prospecs eens iets 
heel speciaals aan te bieden. Wij hebben 
voor onze sponsoren enkele interessante 
sponsormogelijkheden en pakketten 
samengesteld. Dus voor ieder wat wils.
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FESTIVAL VAN  

HET JAAR RUIM 10.000 CAMPINGGASTEN

Ruim 30 bands 
op 2 podia

Pop Rock liefhebbers

Bospop heeft in de afgelopen 
jaren grote stappen vooruit 
gemaakt richting het 
ontwikkelen van partnerships, 
communicatiemiddelen en 
mogelijkheden. Wij denken 
graag met u mee over de 
mogelijkheden om ook uw 
bedrijf in the picture te zetten, 
zodat ook u mee kunt liften met 
het succes van Bospop.

35 % van de  
bezoeker gebruikt 

de Bospop app



Bent u ook op zoek naar een andere manier 
van netwerken of gewoon om uw klanten eens 
te verrassen? Met ons Skydeck bieden wij u een 
unieke mogelijkheid om het echte Bospop gevoel 
te ervaren en dan ook nog eens op niveau! 

Niet alleen voor onze sponsoren zetten wij alles 
in om het festival en de respons zo positief 
mogelijk te maken. De VIPS worden zeker 
niet vergeten. Daarom begonnen we op 
Bospop 2017 met een speciaal ingericht 

en exclusief Skydeck (waar de VIP nog 
echt VIP is en ook zo behandeld wordt). Zo 

kunnen onze VIPS genieten van de muziek, lekker 
wat drinken en aanschuiven aan het speciale 
diner, én last but not least, op een relaxte 

manier netwerken. Vanuit het Skydeck heeft u 
een prachtig uitzicht over het festivalterrein en 
onbelemmerd zicht op het hoofdpodium. Zo 
zit u midden in de festivalsfeer maar kunt u zich 
ook stil genietend of in gesprek met bijvoorbeeld 
medeondernemers terugtrekken in de lounge 
ruimte. Kom ook naar BOSPOP als zeer speciale 
gast met ons exclusief arrangement. Beperkte 
oplage en VOL=VOL, dus wees er op tijd bij. Dit 
is dé gelegenheid om uw zakelijke relaties en 
of vrienden op een zeer speciale en exclusieve 
manier te verwennen met een dagje Bospop. 
Een unieke kans om een onvergetelijke indruk 
achter te laten. Voor meer informatie bezoek 
onze website www.bospop.nl of stuur een
 mail naar sponsoring@bospop.nl dan 
wordt contact met u opgenomen.

Beleef Bospop op niveau! 



Vraag voor alle andere mogelijkheden naar onze sponsorbrochure 
of kijk op www.bospop.nl/informatie/sponsorpakketten/

SCAN DEZE  
QR CODE

Skydeck Ticket voor vrijdag, zaterdag of zondag
All inclusive, drinken en eten*
VIP parking ticket,
Toegang tot het festivalterrein,
Toegang tot het Guest Press gebied en EXCLUSIEVE toegang tot het Skydeck,

Skydeck ticket voor 1 dag (vrij, zat of zon) € 255,96 (excl. BTW)  € 279, (incl. BTW)
Skydeck ticket voor zaterdag en zondag € 467,89 (excl. BTW)  € 510, (incl. BTW)
Skydeck ticket voor vrijdag, zaterdag en zondag € 660,55 (excl. BTW)  € 720, (incl. BTW) 

*dit geldt uitsluitend op het Skydeck



Presenteer uw bedrijf 
aan het grote publiek



BRONS
 Banner Website
-  Beachflag (bij afrastering Guest Press en Skydeck)

  Videowalls 1 X in carrousel
 Incl. 2 veldkaarten

ZILVER
 Banner Website
-  Beachflag (bij afrastering Guest Press en Skydeck)

  Videowalls 2 X in carrousel
 Incl. 3 veldkaarten

GOUD
 Banner Website
-  Beachflag (bij afrastering Guest Press en Skydeck) 

 1X spandoek balkonvlak skydeck
  Videowalls 3 X in carrousel
 Incl. 4 veldkaarten

Consumptiebonnen, advertenties, t-shirts, videoprojecties, polsbandjes, websitebanners, beachflags…. De mogelijkheden zijn zeer uitgebreid. Ook voor 
uw bedrijf bieden wij graag een passend sponsorarrangement. Vele ondernemers gingen u voor. Op welke manier u wilt sponsoren mag u helemaal 
zelf invullen. Om de mogelijkheden inzichtelijk te maken hebben wij onze sponsorpakketten in onderstaande tabel samengevat. U ziet dan meteen wat 
u krijgt en wat het kost. Wij gaan met alle plezier met u in gesprek om zo voor u zoveel mogelijk resultaat uit de sponsoring te halen. Heeft u zelf iets in 
gedachten, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee.

Consumptiebonnen, advertenties, t-shirts, videoprojecties, polsbandjes, websitebanners, beachflags…. De mogelijkheden zijn zeer uitgebreid. Ook voor 
uw bedrijf bieden wij graag een passend sponsorarrangement. Vele ondernemers gingen u voor. Op welke manier u wilt sponsoren mag u helemaal 
zelf invullen. Om de mogelijkheden inzichtelijk te maken hebben wij onze sponsorpakketten in onderstaande tabel samengevat. U ziet dan meteen wat 
u krijgt en wat het kost. Wij gaan met alle plezier met u in gesprek om zo voor u zoveel mogelijk resultaat uit de sponsoring te halen. Heeft u zelf iets in 
gedachten, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee.

Consumptiebonnen, advertenties, t-shirts, videoprojecties, polsbandjes, websitebanners, beachflags…. De mogelijkheden zijn zeer uitgebreid. Ook voor 
uw bedrijf bieden wij graag een passend sponsorarrangement. Vele ondernemers gingen u voor. Op welke manier u wilt sponsoren mag u helemaal 
zelf invullen. Om de mogelijkheden inzichtelijk te maken hebben wij onze sponsorpakketten in onderstaande tabel samengevat. U ziet dan meteen wat 
u krijgt en wat het kost. Wij gaan met alle plezier met u in gesprek om zo voor u zoveel mogelijk resultaat uit de sponsoring te halen. Heeft u zelf iets in 
gedachten, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee.

€1230,- €1450,- €1800,-

SCAN DEZE  
QR CODE



SPONSOR SPECIALS
KLEDING VRIJWILLIGERS / MEDEWERKERS
Logo mouw, (2 sponsors)  per logo € 1155,
Logo achterzijde, (4 sponsors) per logo € 1965,
Incl. 1 veldkaart

Oplage ca 2500 stuks
Bospop tshirts worden gedragen door bar catering  

controle en leidinggevende medewerkers en kunnen  

gedragen worden icm andere horeca shirt. Kleur n.t.b.

INTERNETBANNER OP BOSPOP WEBSITE
Banner per stuk   € 510,
Incl. 1 veldkaart

Oplage 25 stuks
12 maanden actieve vermelding op www.bospop.nl. Een 

zeer goedbezochte website met ongeveer 1.000.000 pagina 

weergaves per jaar.

BEACHFLAG 
(boven op afrastering rond GuestPress en Skydeck)

Per beachflag  € 453,

Incl. 1 veldkaart

Op veld (boven op afrastering rond Guest Press) 1 beachflag, 

80 x340 cm, full color, inclusief levering door Bospop.

BOSPOP MUNTEN
Per logo   € 615,
Incl. 1 veldkaart

Beperkt aantal logo’s mogelijk (max 10)  

BOSPOP TV VIDEO’S  € 1990,
Incl. 2 veldkaarten

Korte video’s (8 per dag van ca. 2 minuten) met een hoge attentie

waarde, beelden van de bands en gebeurtenissen op en rondom het 

festivalterrein. De Beelden worden getoond via socialmedia/Bospop 

website/ facebook/youtube, maar ook op WdG. De videobeelden 

starten met mede mogelijk gemaakt door: hier kan uw bedrijfslogo ko

men te staan samen met nog 3 andere partners(max. 4 bedrijfslogo’s).

BALKONSPANDOEKEN
Een full color geprint spandoek dat mooi wordt  
opgespannen in de ballustradeframes van  
het Skydeck balkon. Met een formaat van  
ongeveer 180 x 70 cm zijn dit uitermate geschikte  
presentaties van uw bedrijf, product of webshop.

Balkonspandoek  (max 16 stuks) € 510,
Incl. 1 veldkaart



TOEGANGSPOLSBANDJES  
BEZOEKERS / CAMPING
1 bedrijfslogo, 1 sponsor  € 2180,
Incl. 2 veldkaarten

Oplage ruim 75.000 stuks 
Maximale bedrukkingsruimte 75 x 20 mm 1 zijdig bedrukt

VIDEOWALLS
(Videowalls mainstage, rocktent, GP en Skydeck)
 
Uitzending buiten de optredens op de videowalls 
tijdens Bospop.

1 x in carrousel 5 sec airplay, incl 1 veldkaart  € 453,
2 x in carrousel 5 sec airplay, incl 1 veldkaart  € 615,
3 x in carrousel 5 sec airplay, incl 1 veldkaart  € 940,

Tarieven voor langere commercials (6 tot max 25 seconden) 

op aanvraag. (+/ € 81, per extra seconde) Uitzending 

volgens vaste cyclus gedurende de gehele dag. Tijdens op

treden geen commercials, op videowall podium en veld wel 

video uitzendingen.

VERKOCHT

DE VRIENDEN VAN BOSPOP
Natuurlijk zijn wij blij met alle sponsoring, groot  
maar ook klein wordt gewaardeerd. Vooral voor  
de kleinere sponsor die Bospop toch een warm  
hart toedraagt hebben we dit jaar voor het eerst  
een nieuwe sponsoroptie, De Vrienden van Bospop. 

Uw bedrijfsnaam met een link naar uw website  
op Bospop.nl € 150,

BOSPOP APP 2020

1 sponsor  €   3450,
Incl. 2 veldkaarten

mogelijk bij 2 sponsoren  € 1728,
mogelijk bij 3 sponsoren  € 1152,
mogelijk bij 4 sponsoren  € 864,

Alle prijzen in deze sponsorbrochure zijn in euro’s en excl. btw. Zet- en drukfouten onder voorbehoud. Vraag naar de specifieke voorwaarden.

SCAN DEZE  
QR CODE



SPONSOR SPECIALS

Alle prijzen in deze sponsorbrochure zijn in euro’s en excl. btw. Zet- en drukfouten onder voorbehoud. Vraag naar de specifieke voorwaarden.

ADOPTIE ROCK TENT
In overleg / op aanvraag

ADOPTIE 24 HRS TENT
In overleg / op aanvraag

ADVERTENTIE BOSPOP  
PROGRAMMABOEKJE
1/2 pagina € 810,
1 gehele pagina € 1.350,
Oplage 75.000 stuks

SCAN DEZE  
QR CODE





MEER INFORMATIE? AARZEL NIET!
Wilt u meer informatie over de 
sponsormogelijkheden, neem dan gerust 
contact met  ons op. De mogelijkheden 
worden geheel vrijblijvend met u besproken 
zodat u optimaal kunt genieten van een 
prachtig openlucht muziekspektakel.

Stichting Bospop
Postbus 352
6000 AJ Weert
Email: sponsoring@bospop.nl

MEER INFORMATIE? AARZEL NIET!
Wilt u meer informatie over de 
sponsormogelijkheden, neem dan gerust 
contact met  ons op. De mogelijkheden 
worden geheel vrijblijvend met u besproken 
zodat u optimaal kunt genieten van een 
prachtig openlucht muziekspektakel.

Stichting Bospop
Postbus 352
6000 AJ Weert
Email: sponsoring@bospop.nl

MEER INFORMATIE? AARZEL NIET!
Wilt u meer informatie over de 
sponsormogelijkheden, neem dan gerust 
contact met  ons op. De mogelijkheden 
worden geheel vrijblijvend met u besproken 
zodat u optimaal kunt genieten van een 
prachtig openlucht muziekspektakel.

Stichting Bospop
Postbus 352
6000 AJ Weert
Email: sponsoring@bospop.nl



Programma onder voorbehoud. Voor meer informatie over sponsoring en arrangementen zie www.bospop.nl/informatie/sponsorpakketten/



www.bospop.nl


