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SPONSORBROCHURE
BEN JIJ ERBIJ IN 2022?
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Night of the Koemarkt is in 1996 voortgekomen uit het 10-jarig 
bestaan van dweilorkest De Glasblazers uit Heerenveen. De 
muzikanten wilden ter gelegenheid van hun tinnen jubileum een 
feestje organiseren voor heel Heerenveen. Daarom lieten ze een 
aantal artiesten optreden op de Oude Koemarkt. 

Niemand wist toen nog dat dit het begin was van het grootste 
gratis muziekevenement van Friesland. De eerste editie trok niet 
meer dan 100 feestgangers, in 2019 (23 jaar later) bezochten ruim 
10.000 mensen Night of de Koemarkt! 

Door de groeiende belangstelling is de locatie een aantal keren 
verruimd en werd in 2007 gekozen voor de huidige locatie. Het 
podium verhuisde van de Oude Koemarkt naar het eind van de 
Crackstraat, tussen gemeentehuis Crackstate en snackbar ’t 
Hoekske. 

Een gouden greep, zo bleek meteen al. De doorstroming van de 
mensenmassa verliep een stuk soepeler en het podium was voor 
iedereen goed zichtbaar. Bovendien werden er grote 
videoschermen naast het podium en nabij de horeca geplaatst. Zo 
werd en is Night of the Koemarkt een muziekfeest voor iedereen.

HET BEGIN
Sinds 1996
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“Machtich moai fesitval!”

OVER ONS
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Night of the Koemarkt wordt jaarlijks in het laatste weekend van 
juni georganiseerd in het centrum van Heerenveen. De unieke 
combinatie van dweilorkesten, popmuziek, musical en klassiek 
maken dit evenement al ruim twee decennia tot een groot 
succes. Jong en oud weten de weg naar het Friesche Haagje elk 
jaar weer te vinden!

De organisatie van zowel het Heerenveens Dweilfestival als het 
Promsconcert ligt volledig in handen van Stichting Night of the 
Koemarkt. Dit in samenwerking met Gemeente Heerenveen en 
Horeca Oude Koemarkt. 

Stichting Night of the Koemarkt hoopt jullie allemaal weer te 
verwelkomen tijdens de 24e editie van het evenement, op vrijdag 
24 juni en zaterdag 25 juni 2022.

Op naar de 24e editie, ben jij er dan ook bij?

We kijken natuurlijk ook al een beetje vooruit naar onze bijzondere 
jubileum editie in 2023, dat wordt dan de 25e keer. Als alles meezit 
een mooi moment voor een groots en gratis feestje in Heerenveen!



GROEIENDE BEZOEKERSAANTALLEN 

Dankzij de steun uit het bedrijfsleven, Stichting 
Horeca Oude Koemarkt én de Gemeente 
Heerenveen is het ieder jaar weer gelukt om de 
begroting van Night of the Koemarkt rond te 
krijgen. Daardoor komen inmiddels meer dan 
10.000 bezoekers op die ene zaterdag in juni 
GRATIS genieten van dit sprankelende 
muziekevenement. Uniek in Friesland. 

VIP-BEHANDELING

Natuurlijk krijgen de sponsoren van Night of the 
Koemarkt een VIP-behandeling tijdens het 
Promsconcert op zaterdagavond 25 juni 2022. 
Vanaf onze speciale sponsor-loge kunt u tijdens 
het concert onbeperkt genieten van een hapje en 
drankje. Ook is onze grote en gezellige 
sponsor-loge uitermate geschikt om te netwerken 
met andere ondernemers uit de regio Heerenveen. 

WORD OOK SPONSOR
Sinds 1996

PRIMA INVESTERING 

Night of the Koemarkt gaat uit van de gedachte 
dat een sponsorinvestering in verhouding moet 
staan met de tegenprestatie. Door de enorme 
kwalitatieve groei van ons evenement van de 
afgelopen jaren is de uitstraling voor onze 
sponsoren steeds groter geworden. 

SAMENWERKEN & VERBINDEN

Veel sponsoren zijn al jaren betrokken bij Night 
of the Koemarkt en hebben hiermee de 
continuïteit van het evenement gewaarborgd. 
Er zijn in 2022 vele mogelijkheden om een 
sponsorvorm in te vullen. Het uitgangspunt is 
een zeer exclusieve wijze van promotie. De 
definitieve invulling van het pakket is 
afhankelijk van de wensen en 
specificaties van u als sponsor.
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“Sponsorje dit festival!”



MEERDERE MOTIEVEN 
OM TE SPONSOREN
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MEERDERE MOTIEVEN 
OM TE SPONSOREN
1. Commercieel motief: door het sponsoren van Night of the 
Koemarkt kunnen specifieke producten of diensten worden 
gepromoot, de naamsbekendheid worden vergroot of het imago 
worden verbeterd met een hogere omzet tot gevolg. 

2. Persoonlijk motief: de sponsoring heeft een persoonlijk motief. 
Bijvoorbeeld het sponsoren omdat u lokaal onderneemt en 
betrokken bent, omdat er familie, vrienden of relaties betrokken zijn 
of om een andere persoonlijke reden. 

3. Ideëel motief: bedrijven willen door sponsoring van Night of the 
Koemarkt invulling geven aan hun MBO-doelstelling 
(Maatschappelijk Betrokken Ondernemerschap): lokale muziek, 
cultuur, sport of andere evenementen mede mogelijk maken. 

4. Relatiemarketing motief: een muziekevenement kan een mooie 
gelegenheid zijn om (potentiële) relaties of personeel in een 
informele omgeving te ontmoeten. Hiervoor is vaak wel een 
evenement op ‘hoog’ niveau een voorwaarde. 

5. Netwerkmotief: achter een muziekevenement, zoals Night of 
the Koemarkt, kan een interessant zakelijk netwerk schuilen. Een 
actieve businessclub is voor veel bedrijven bijvoorbeeld een 
belangrijke reden om met een evenement of vereniging te gaan 
samenwerken of sponsoren.



Word sponsor van het grootste gratis muziekevenement van 
Friesland! Een fantastisch promsconcert waar pop,
rock, klassiek en musical elkaar ontmoeten. Deze unieke 
combinatie maakt dit evenement al jarenlang tot een
daverend succes is in de eerste zomerweek.

Stichting Night of the Koemarkt gaat uit van de gedachte dat een 
sponsorinvestering in verhouding moet staan met de 
tegenprestatie. Door de enorme groei van ons evenement in de 
afgelopen jaren is de uitstraling voor onze sponsoren steeds 
professioneler geworden. 

Veel sponsoren zijn al jaren betrokken bij Night of the Koemarkt en 
hebben hiermee de continuïteit van dit muziekevenement 
gewaarborgd. Er zijn in 2022 meerdere mogelijkheden om een 
sponsorvorm in te vullen. Het uitgangspunt is een exclusieve wijze 
van promotie. De definitieve invulling van het pakket is afhankelijk 
van de wensen en specificaties van u als sponsor.

KIES ÉÉN VAN 
ONZE PAKKETTEN...
of neem voor vragen over sponsoring of maatwerk contact op met 
Stichting Night of the Koemarkt.

ONZE SPONSOR
-MOGELIJKHEDEN

05

Word sponsor van het grootste gratis muziekevenement van 
Friesland! Een fantastisch promsconcert waar pop,
rock, klassiek en musical elkaar ontmoeten. Deze unieke 
combinatie maakt dit evenement al jarenlang tot een
daverend succes is in de eerste zomerweek.

Stichting Night of the Koemarkt gaat uit van de gedachte dat een 
sponsorinvestering in verhouding moet staan met de 
tegenprestatie. Door de enorme groei van ons evenement in de 
afgelopen jaren is de uitstraling voor onze sponsoren steeds 
professioneler geworden. 

Veel sponsoren zijn al jaren betrokken bij Night of the Koemarkt en 
hebben hiermee de continuïteit van dit muziekevenement 
gewaarborgd. Er zijn in 2022 meerdere mogelijkheden om een 
sponsorvorm in te vullen. Het uitgangspunt is een exclusieve wijze 
van promotie. De definitieve invulling van het pakket is afhankelijk 
van de wensen en specificaties van u als sponsor.

KIES ÉÉN VAN 
ONZE PAKKETTEN...
of neem voor vragen over sponsoring of maatwerk contact op met 
Stichting Night of the Koemarkt.

ONZE SPONSOR
-MOGELIJKHEDEN

05



06

MAATWERK?

U kiest niet voor een van onze 
sponsorpakketten, maar wilt op een 
andere manier sponsoren? Vul ons 
sponsorformulier in of neem contact 
op met een van onze ambassadeurs 
om uw idee van sponsoring te 
bespreken!

HOOFD

 3.500,-

�  Vrije toegang sponsor-loge
�  Promotiescherm
�  Banner podium en terrein
�  Website
�  Poster
�  Inclusief 12 kaarten

GOUD

 1.750,-

�  Vrije toegang sponsor-loge
�  Promotiescherm
�  Banner podium en terrein
�  Website
�  Poster
�  Inclusief 6 kaarten

BRONS

 550,-

�  Vrije toegang sponsor-loge
�  Banner podium en terrein
�  Website
�  Inclusief 2 kaarten

DONATEUR

 275,-

�  Vrije toegang sponsor-loge
�  Inclusief 1 kaart

ZILVER

 1.100,-

�  Vrije toegang sponsor-loge
�  Promotiescherm
�  Banner podium en terrein
�  Website
�  Inclusief 4 kaarten

Inhoud van pakketten zijn onder voorbehoud van wijzigingen.



CONTACT

Neem voor vragen, sponsoring of maatwerk contact 
op met Stichting Night of the Koemarkt (NOTK). 
Informeer naar uw sponsormogelijkheden of laat u 
persoonlijk informeren door een van onze 
ambassadeurs van de sponsorcommissie.

Sponsoring NOTK sponsor@nightofthekoemarkt.com
Secretariaat NOTK info@nightofthekoemarkt.com

Stichting Night of the Koemarkt
Postbus 841
8440 AV Heerenveen

T: 0513 – 74 50 50
E: info@nightofthekoemarkt.com Id
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NIGHTOFTHEKOEMARKT.COM
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persoonlijk informeren door een van onze 
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Sponsoring NOTK sponsor@nightofthekoemarkt.com
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E: info@nightofthekoemarkt.com

NIGHTOFTHEKOEMARKT.COM

Grutsk op onze sponsoren!


