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Stereo Sunday is in 

zeven jaar tijd 

uitgegroeid tot het 

grootste gratis 

tweedaags dancefestival 

van Nederland. 

Tijdens het eerste 

weekend van juli 2017 

zullen weer ruim 25.000 

jongvolwassen genieten 

in het prachtige 

Julianapark in Venlo.  



STEREO SUNDAY IN CIJFERS

• >   25.000 bezoekers uit Z-O Nederland (Eindhoven – Nijmegen – Maastricht)

• >   80.000 views van de aftermovie 2015

• > 200.000 bereikte personen op Facebook tijdens het festival weekend

• > 100.000 bezoekers op www.stereosunday.nl

• > 400.000 Personen - Jaarlijks Online bereik 



BEZOEKERS STEREO SUNDAY:

Gemiddeld 21 Jaar

51% Vrouw / 49% Man

Midden tot Hoger Opgeleid

65% Studerend / 35% Starter

Top 5 woonplaatsen: 

Venlo, Roermond, Venray, Nijmegen,     

Eindhoven

12% afkomstig uit Duitsland



Een tweedaags 

dancefestival dat ruim 

25.000 jongeren uit de 

regio Zuidoost Nederland 

en West Duitsland een top 

tijd bezorgt door op een A1 

locatie een unieke mix van 

(inter)nationale Dj's en 

regionale talenten het 

podium te bieden. 

En dat zonder maar één 

cent entreegeld te vragen! 



Ons geheim? 

De grote betrokkenheid van alle 
bezoekers, vrijwilligers, vrienden, 
familie en natuurlijk onze sponsoren. 
Zonder de hulp van onze partners 
die ons steunen in de vorm van geld, 
korting of diensten is het voor ons 
onmogelijk om te doen wat wij al 7 
jaar op rij doen: Venlo op de kaart 
zetten bij alle jongvolwassenen uit de 
wijde regio. En onze ambitie is om 
dat de komende jaren te blijven 
doen. Maar hierbij is uw hulp van 
harte welkom. 

We hopen u te mogen verwelkomen 
als sponsor. De wijze waarop mag u 
zelf invullen. 



Dankzij onze sponsoren en partners kunnen wij bestaan. En daar doen we graag wat 
voor terug. Al vanaf een bedrag van € 250,- kunt u ons steunen. Wij geloven niet in 

standaard sponsorpakketten. Met iedere sponsor maken wij aparte afspraken zodat 
deze aansluiten bij de behoefte van uw organisatie. Alleen op deze manier ontstaat 

er een samenwerking waar we beiden van profiteren. 



ENKELE SPONSOR VOORBEELDEN:

Uw merk gekoppeld aan een Pre party

Samen een nieuwe activatie bedenken

Toegangskaarten voor de sponsorarea

Uw logo op onze drankmunten

Gratis drankmunten voor uw personeel

Uw logo op een festival banner

Sponsoring van een podium

Uw actie op onze social media

Uw banner op het festival

Logo op toiletbandjes

Naamsponsoring van sponsorarea

Logo op bekers

Logo op Stereo medewerkers T-shirt

Enzovoorts…



Sponsoring is veel meer dan een logo plaatsen. Het is dé manier om op een geloofwaardige manier uw 
merk te versterken en uw doelgroep te activeren. Daarnaast is het de manier om regionale 
betrokkenheid te tonen. 

Niet voor niets gaf het Nederlandse bedrijfsleven het afgelopen jaar ruim 800 miljoen euro uit aan 
sponsoring. 

Bent u overtuigd? Of heeft u vragen of behoefte aan een verkennend gesprek? 

Ik kom graag bij u langs!

Menno van Gaal

Bestuurslid en Hoofd Marketing en sponsoring 

Tel: 06 1140 4819

Email: menno@stereosunday.nl

LinkedIn: klik hier

https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAA9nkrABubJgKFMVFkq4unrgmpBklYCpoAI&trk=hp-identity-name


SEE YOU AT 

STEREO SUNDAY 2017

www.stereosunday.nl

facebook.com/officialstereosunday


