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Stichting Jazz in Duketown
’s-Hertogenbosch | 06 3839 3999
sponsoring@jazzinduketown.nl

INTRO
Jazz in Duketown is het grootste gratis (openlucht) jazzfestival in Nederland, met
jaarlijks ruim 155.000 bezoekers. In de gezellige binnenstad van ’s-Hertogenbosch
treden nationaal en internationaal bekende muzikanten op. Bekende artiesten uit
de afgelopen jaren zijn onder andere Alain Clark, James Carter, Caro Emerald en
Brainpower.

De 46e editie van Jazz in Duketown vindt plaats
van 7 t/m 10 juni 2019 (Pinksterweekend).
UNIQUE SELLING POINTS
• Jazz in Duketown richt zich op jazz en aanverwante muzieksoorten, zoals soul en
funk, en houdt bij het programmeren ook moderne muziekstromingen in het oog.

• Met 155.000 bezoekers is dit het grootste gratis jazzfestival van Nederland. In 2018
kwam 34% van de bezoekers niet uit de regio.

• Optredens van nationaal en internationaal bekende muzikanten op talloze podia in
de gezellige en historische binnenstad van ‘s-Hertogenbosch.

• Ruim 200 vrijwilligers maken het festival mogelijk.
• Uitstekende netwerkmogelijkheden voor onze partners. Wij bieden deelname aan en
toegang tot de Business Night voor partners, de Conservatorium Talent Award (CTA),
exclusieve toegang tot het backstage Jazz Café en diverse, op maat gesneden VIParrangementen.

• Uitstekende promotiemogelijkheden van uw organisatie. Zowel op de drukbezochte
website (93.000 bezoekers) als tijdens het festival zijn er vele verschillende
mogelijkheden om uw bedrijf te profileren. Met plezier denken we met u mee.
Graag nodigen wij u uit om deel uit te maken van dit mooie festival. De ideale
gelegenheid om uw bedrijf of organisatie onder de aandacht te brengen bij de
bezoekers, vrijwilligers en uw klanten of collega’s.
Heeft u interesse in een vrijblijvende kennismaking? Wij bespreken graag de
mogelijkheden. U kunt ons telefonisch bereiken op 06-38393999 of per e-mail:
sponsoring@jazzinduketown.nl.
Facts & figures over bezoekersaantallen en -herkomst, bereik van website en
social media vindt u hieronder. Aanvullende bezoekerscijfers (bestedingen,
leeftijden, frequenties) zijn te allen tijde op aanvraag beschikbaar.

FACTS & FIGURES 2018
Steeds meer mensen bezoeken Jazz in Duketown en maken gebruik
van de online middelen. Sponsoren kunnen online mogelijkheden
benutten om in contact te komen met bezoekers. Onderstaande
cijfers geven een beeld van het online en offline bereik.

155.000

mensen bezochten
Jazz in Duketown

In totaal
besteedden zij

15 miljoen

Wij hebben 7.350 trouwe volgers op Facebook.

190.000 mensen genoten mee van
de 29 live streams.

65,5%

van het verkeer is
afkomstig van mobiele
telefoons en tablets

44,2%

van de bezoekers op de site
komt niet uit Noord-Brabant

euro tijdens het
festival
725.000

mensen zagen een uiting
van Jazz in Duketown
op Facebook

93.000

mensen bezochten het
afgelopen jaar de website.
Ze bezochten hierbij

260.000

verschillende pagina’s.

11.000

mensen bezochten de site via
een Adwords advertentie.

PARTNERSHIP & PAKKETTEN
Wij willen dat uw bijdrage in een eerlijke verhouding staan met onze tegenprestatie. Om gelijke behandeling van onze partners en de kwaliteit van onze
tegenprestatie te waarborgen hebben wij een aantal partnershippakketten
opgesteld.
Jazz in Duketown is uniek. Het is een begrip in de regio dat zich in de afgelopen vijf
decennia heeft bewezen met kwaliteitoptredens en toenemende bezoekersaantallen.
De kracht van ons festival schuilt in het open karakter. Toegang is gratis zodat iedereen
kan genieten van jazzmuziek en gezelligheid.
Om het festival te organiseren zijn veel geld en middelen nodig. Onze huidige partners
spelen elk jaar weer een belangrijke rol in het welslagen van Jazz in Duketown.
Uiteraard staan wij altijd open voor nieuwe samenwerkingsvormen. Daarbij focussen
wij op duurzame samenwerkingen om de continuïteit van Jazz in Duketown te kunnen
waarborgen.
Wilt u uw bedrijf of organisatie onder de aandacht brengen en tegelijkertijd de regio
een warm hart toedragen? Dan is Jazz in Duketown hiervoor een ideale mogelijkheid.
Voor 2019 bieden we onze partners de volgende mogelijkheden.

FESTIVALPARTNER - VANAF 25.000 EURO
Dit partnership kenmerkt zich door een exclusieve positie als het gaat om
zichtbaarheid en promotie. De festivalpartner heeft het voorrecht om het
partnerpakket op maat in te vullen. Festivalpartners krijgen maximale exposure bij alle
podiumlocaties en strategische locaties in de stad. Daarnaast ontvangen deze partners
een uitnodiging voor de Business Night, exclusieve toegang tot het backstage Jazz-café
en waar mogelijk een VIP-arrangement op maat.

De huidige festivalpartners van Jazz in Duketown.

U

Digital & Magnetic
E-comm B2B Brands Local

Indien u interesse heeft in deze vorm van samenwerking vernemen wij dat graag.
Uiteraard bieden wij ook andere partnerprogramma’s, zoals hierna aangegeven.

PARTNERPAKKET PREMIUM – 5.000 euro
Promotie

Details

Vermelding op vier LED-schermen (elk ca. Keuze tussen video (30 sec.) of live
12 m2) op de Parade en de Markt naast
interview op schermen
de podia
Naamsvermelding op de website
van Jazz in Duketown (93.000 unieke
bezoekers)

Uw bedrijfslogo in een apart blok
‘Hoofdsponsoren A’ met link naar uw
website

Naamsvermelding in het
blokkenartiestenschema (zowel hard
copy als digitaal)

Uw advertentie of bedrijfslogo op een
hele pagina (10x15 cm2/oplage 10.000)

Bevestiging banners en/of vlaggen op de Uw bedrijfslogo of advertentie in groot
bouwhekken rondom de podia
formaat in het zicht van de bezoekers
Gratis toegang tot de openingsavond
Jazz in Duketown (‘Business Night’)

Vier kaarten voor vrijdagavond 7 juni
2019; meer kaarten tegen gereduceerde
prijs

Gratis VIP-kaarten voor backstage
toegang Jazz-café achter het podium op
de Markt

Vier kaarten, geldig van vrijdagavond tot
en met maandagmiddag

Korting bij aankoop extra kaarten voor
Business Night en Jazz-café

Business Night: 100 euro (i.p.v. 150 euro);
Jazz-café: 25% korting op alle passepartouts

PARTNERPAKKET BASIS – 3.000 euro
Promotie

Details

Vermelding op vier LED-schermen (elk ca. Uw advertentie of bedrijfslogo op alle
12 m2) op de Parade en de Markt naast
LEDschermen
de podia
Naamsvermelding op de website
van Jazz in Duketown (93.000 unieke
bezoekers)

Uw bedrijfslogo in een apart blok
‘Hoofdsponsoren B’ met link naar uw
website

Bevestiging banners en/of vlaggen op de Uw bedrijfslogo of advertentie in groot
bouwhekken rondom de podia
formaat in het zicht van de bezoekers
Gratis toegang tot de openingsavond
Jazz in Duketown (‘Business Night’)

Twee kaarten voor vrijdagavond 7 juni
2019; meer kaarten tegen gereduceerde
prijs

Gratis VIP-kaarten voor backstage
toegang Jazz-café achter het podium op
de Markt

Twee kaarten, geldig van vrijdagavond
tot en met maandagmiddag

Korting bij aankoop extra kaarten voor
Business Night en Jazz-café

Business Night: 100 euro (i.p.v. 150 euro);
Jazz-café: 25% korting op alle passepartouts

PARTNERPAKKET LIGHT – 1.000 euro
Promotie

Details

Vermelding op twee LED-schermen (elk
ca. 12 m2) op de de Markt naast het
podium

Uw advertentie of bedrijfslogo op deze
LEDschermen

Naamsvermelding op de website
van Jazz in Duketown (93.000 unieke
bezoekers)

Uw bedrijfslogo in een apart blok
‘Hoofdsponsoren B’ met link naar uw
website

Gratis toegang tot de openingsavond
Jazz in Duketown (‘Business Night’)

Twee kaarten voor vrijdagavond 7 juni
2019; meer kaarten tegen gereduceerde
prijs

Gratis VIP-kaarten voor backstage
toegang Jazz-café achter het podium op
de Markt

Twee kaarten, geldig op zaterdag- en
zondagavond, meer kaarten tegen
gereduceerde prijs

Korting bij aankoop extra kaarten voor
Business Night en Jazz-café (VIP)

Business Night: 100 euro (i.p.v. 150 euro);
Jazz-café: 25% korting op alle passepartouts

PARTNERPAKKET INSTAP – 500 euro
Promotie

Details

Vermelding op twee LED-schermen (elk
ca. 12 m2) op de de Markt naast het
podium

Uw advertentie of bedrijfslogo op deze
LEDschermen

Naamsvermelding op de website
van Jazz in Duketown (93.000 unieke
bezoekers)

Uw bedrijfslogo in een apart blok
‘Hoofdsponsoren B’ met link naar uw
website

Gratis VIP-kaarten voor backstage
toegang Jazz-café achter het podium op
de Markt

Twee kaarten, geldig op zaterdag- en
zondagavond, meer kaarten tegen
gereduceerde prijs

Korting bij aankoop (extra) kaarten voor
Business Night en Jazz-café (VIP)

Business Night: 100 euro (i.p.v. 150 euro);
Jazz-café: 25% korting op alle passepartouts

SPECIALS
Behalve de algemene partnerpakketten biedt Jazz in Duketown ook de mogelijkheid
om op een speciale manier bij het festival betrokken te zijn.
Voor 2019 bieden wij de volgende mogelijkheden.

PODIUMPARTNER – 12.500 euro (Parade) / 20.000 euro (Markt)
De binnenstad kent tijdens het festival zeker vijf podia waar prominente artiesten
optreden. De podia op de Markt en de Parade krijgen 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 kunnen we afstemmen
hoe de fysieke uitstraling op het podium er precies uit komt te zien.
De podiumpartner ontvangt bovendien de voordelen van het premium partnerpakket!

PARTNER JAZZ-CAFÉ – 10.000 euro
Achter het hoofdpodium op de Markt bevindt zich dit jaar het Jazz-café, de VIP-ruimte
van het festival waarin sponsoren, artiesten en andere genodigden elkaar ontmoeten
en exclusief kunnen genieten van een hapje en een drankje. Op de zogenaamde ‘sidestage’ staan de VIP’s eersterang en is het mogelijk om de optredens van dichtbij te zien.
Als partner van het Jazz-café staat uw bedrijfsnaam synoniem voor deze VIP-ruimte en
wordt deze ook als zodanig gebruikt in de communicatie van het festival. Bovendien
komt de naam van uw bedrijf prominent in het Jazz-café in beeld. In overleg kunnen
we afstemmen hoe de fysieke uitstraling in het café er precies uit komt te zien.
De Partner Jazz-Café ontvangt bovendien de voordelen van het premium
partnerpakket!

KLEDINGPARTNER – 2.000 euro
De naam van uw organisatie prijkt prominent op de shirts van alle 200 vrijwilligers, die
tijdens het festival in de binnenstad actief zijn. Daarnaast ontvangt uw een vermelding
op social media, onze website en de LED-schermen op de Markt.

PERSOONLIJKE SPECIALS
U kunt ook op een persoonlijke manier betrokken zijn bij Jazz in Duketown.
Voor 2019 bieden wij de volgende mogelijkheden.

BUSINESS NIGHT – 150 euro per persoon
De openingsavond van Jazz in Duketown op vrijdag 7 juni is traditioneel een
spraakmakend evenement. Ook als niet-sponsor kunt u erbij zijn en de organisatie
beter leren kennen, en alvast een voorproefje krijgen van hetgeen ons festival te
bieden heeft op muzikaal en culinair gebied.

VIP-ARRANGEMENT – vanaf 75 euro per persoon
Bent u geïnteresseerd in een VIP-kijkje achter de schermen, neem dan deel aan een
exclusieve tour langs alle podiumlocaties in de stad, met uiteraard toegang tot het
Jazz-café en de ‘mixed zone’ op de Markt. Daarbij worden hapjes en drankjes verzorgd
door Maison van den Boer. In overleg met u stellen we een programma op maat samen,
waarbij we dan ook tot een prijsafspraak kunnen komen. Korting voor gezelschappen is
mogelijk vanaf 20 VIP’s (per groep).

JAZZ-CAFÉ – vanaf 50 euro per persoon
Neem als echte VIP deel aan het festival en verschaf uzelf toegang tot het Jazz-café
op de Markt. Maak een optreden van dichtbij mee en ontmoet de artiesten. Neem
een exclusief kijkje achter de schermen onder het genot van een hapje of drankje.
Afhankelijk van uw wensen stellen we voor u het juiste passe partout samen. Ook hier
zijn kortingen mogelijk op basis van het aantal VIP’s in uw gezelschap.

VRIEND VAN JAZZ IN DUKETOWN – 25 euro per persoon per jaar
Door vriend te worden van Jazz in Duketown draagt u op een laagdrempelige manier
bij aan het festival. Als ‘Vriend van Jazz in Duketown’ doneert u jaarlijks een bedrag
van € 25,00. Daar staat tegenover dat u ons Jazz-magazine ontvangt, bij een aantal
optredens tijdens het festival eerste rang mag zitten en uiteraard wordt uitgenodigd
voor de Vriendenborrel in het Jazz-café. Aanmelden als vriend van Jazz in Duketown
kan ook op onze website www.jazzinduketown.nl/over-jazz-in-duketown/doneren

Interesse?
Heeft u na het lezen van deze brochure vragen of interesse? Wij bespreken graag
vrijblijvend de mogelijkheden. U kunt telefonisch en per e-mail contact met ons
opnemen.
Naam: Paul Kleijne
Telefoon: 06-38393999
E-mail: sponsoring@jazzinduketown.nl

