Sponsorpropositie IFIKZ editie 2019
donderdag 17 t/m zondag 20 oktober 2019
IFIKZ (uit te spreken op z'n Engels als I ‐ fiks) is sinds 2015 hét festival voor industriecultuur in de Zaanstreek. Uniek aan de
Zaanstreek is de onnavolgbare wijze waarop industrie en stad door de eeuwen heen met elkaar zijn vervlochten. Nergens in
Nederland zijn samenleving en industrie zo met elkaar verweven als in de Zaanstreek, het oudste industriegebied van Europa.
IFIKZ toont deze industriecultuur als kracht‐ en inspiratiebron voor de stad. IFIKZ gelooft dat de industriecultuur de kern van de
identiteit van de Zaanstreek en haar inwoners raakt en daarmee een belangrijke pijler is voor hun gevoel van trots in relatie tot
de regio. IFIKZ organiseren wij bovendien graag met u!

Sponsorpakketten
Voor het bedrijfsleven heeft IFIKZ een aantal aantrekkelijke sponsorpakketten ontwikkeld, die uitgaan van het beleven van de
Zaanstreek. Of u nu een donatie wilt doen of exclusief met uw gasten ontvangen wilt worden, het is mogelijk bij IFIKZ:

Pakket

Pakket 'Donateur'

Pakket 'Sponsor'

Pakket 'Exclusief'

Kosten

€500,‐ (excl. BTW)

€1.250,‐ (excl. BTW)

€2.500,‐ (excl. BTW)

Logo op alle uitingen
Klein
Groot
Online en drukwerk
Vernoeming in persbericht
Ja
Samen met Zaans.nl
Advertentie op routekaart
Uw eigen advertentie!
Uitnodiging relatie‐event
2 personen
donderdag 17 oktober 2019
Tickets 'Zeven keer Zaans'
8 tickets tijdens
Vrijdag 18 oktober 2019
publieksuitvoering
*optioneel ook uit te breiden met een diner, informeer naar de mogelijkheden!

Avondvoorstelling 'Zeven keer Zaans'
Stijfselkneter! Koekhapper! Gladoor! De industriecultuur leeft in de bijnamen die er
zijn voor de bewoners van de zeven Zaanse dorpskernen. Hoewel al 40 jaar Zaanstad
heeft elk dorp nog zijn eigen historische bijnaam en identiteit. En deze grijpen terug
op de roemrijke industrieën en de toonaangevende Zaanse industrie. Kogers
vermaalden stijfsel in de molens en later in de Honigfabriek ('stijfselkneters'),
Zaankanters maakten de koek in de Verkadefabriek ('koekhappers'), Wormerveerders
hadden gladde oren als verwijzing naar de vele oliemolens in het dorp waardoor ze je
niet hoorden en hun handen om de oren moesten leggen ('gladoren'). Samen met
Rick Nanne van het Zaans Toneelhuis en Rick Dros van Het Speelt brengt IFIKZ kort en
krachtig theater naar de voormalige Verkadefabriek, een niet te missen voorstelling!

Over IFIKZ
IFIKZ legt de verbinding tussen de industriecultuur en de bewoners van de
Zaanstreek. Bezoekers kunnen tijdens tal van evenementen op uiteenlopende
locaties het rijke Zaanse verleden, het heden en toekomst voelen en ervaren. In 2019
is er onder andere de Toer de Zaan / Dag van de Zaanse Industriecultuur op 15
locaties in de Zaanstreek (zondag 18 oktober), de avondvoorstelling Zaanse Opera' in
de Bullekerk (vrijdag 18 oktober), het vrij toegankelijke festivalhart in het historische
hart van de Zaanse Chocoladefabriek (hele weekend) en diverse fietsexpedities. IFIKZ
2019 wordt georganiseerd tijdens de Week van de Industriecultuur.

Contact of meer informatie
Voor alle vragen of pakketten op maat kunt u contact opnemen met de organisatie:
Erik de Jong
erik@ifikz.nl
06‐40769729
Helmer Molenaar helmer@ifikz.nl 06‐28533223
Meer informatie is ook te vinden op www.ifikz.nl.

Groot
Ja
Ja
2 personen
40 tickets voor eigen
voorstelling, incl. borrel*

