ALTERNATIEF GENTSE FEESTEN IN STAD GENT
“Feesten met de GiGaBeesten goes classic and rock”
First Call for sponsoring

Voor de tweede keer op rij worden de Gentse Feesten het grootste festival in open lucht binnen de
Europese steden afgelast. Stad Gent deed daarna een oproep om alternatieve events te voorzien....
Net als vorig jaar bieden wij een alternatief deze keer op vraag van Stad Gent in openlucht met corona
bubbles.
Vorig jaar hebben we 40 groepen live gestreamd en hebben daarmee een unieke realisatie neergezet
zonder steun van Stad Gent. We hebben meer dan 137.500 interacties gehad op FB en 87.500 views van
onze streams alleen al op FB. In totaal hebben we meer dan 1 miljoen mensen bereikt omdat we niet langer
begrensd waren door Schelde en Leie. Meer dan 160 muzikanten hebben muziek gebracht in covid periode.

U kan even terugspoelen op onze sociale media:
www.onlinegentsefeesten.be en FB groep onlinegentsefeesten
https://www.facebook.com/groups/onlinegentsefeesten en FB pagina onlinegentsefeesten
https://www.facebook.com/onlinegentsefeesten en de site van mezzos vzw
www.mezzos.org
De drang om te knallen is meer dan aanwezig bij de muzikanten en de bevolking. We gaan daarop inspelen
online en offline. Wat voor een beperkt publiek zal gespeeld worden wordt daarna in stream gezet en gans
België kan meekijken en meebeleven. Dit noemen we online/offline Gentse Feesten. Vernieuwend en
bruisend en knallen verzekerd.

Foto’s editie 2021
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Wat bieden wij U ?
1. Stage: A2 liggen - logo’s sponsoren
2. Webcast filmpjes: logo’s sponsoren
https://youtu.be/G0XD5OCvpMA?list=PLc28XOUsfjOHjLGiPkhBGHcK4X0m7lh7q
https://youtu.be/fnBanU3fInU?list=PLc28XOUsfjOHjLGiPkhBGHcK4X0m7lh7q
3. Optreden via livestreams: logo’s sponsoren
4. Horecapartners in stad gent: affiche met logo’s sponsoren
5. Affiches: met logo’s sponsoren
6. Flyers: met logo’s sponsoren
7. Voorstelling sponsoren in een recurrent loop op onze sociale media
8. Red Wall of Fame: logo’s sponsoren op A4 liggend – alle artiesten gaan poseren voor deze wall en
we gaan ze daarna posten op de sociale media
https://youtu.be/ugrWHx_lRtU?list=PLc28XOUsfjOHjLGiPkhBGHcK4X0m7lh7q
9. Op de tafels van de toeschouwers: logo’s sponsoren
10. Een Blogartikel op de website www.onlinegentsefeesten.be van de sponsor
11. Vermelding in op de website onder de rubriek (pagina) sponsoren logo + korte beschrijving en link
naar uw website

Tailor made items:
1) Sponsor webcast: tailor made prijzen op verzoek van de sponsoren – max 10 minuten voor de
productie op maat en op locatie bij de sponsoren
https://youtu.be/G4TFh3WhsQc?list=PLc28XOUsfjOHjLGiPkhBGHcK4X0m7lh7q&t=8
2) Banners op het terrein: prijzen upon request van de individuele sponsoren
3) Webcast met de artiesten bij de sponsor op locatie – prijzen op aanvraag

Waar gaan we te zien zijn ?
1) Op locatie waar het grote podium staat 4mx10m
2) Op de websites: www.mezzos.org , KEG (Kunst Experimenten Gent)
https://kunstexperimentengentblog.wordpress.com/ en www.onlinegentsefeesten.be
3) Op verschillende FB-groepen
4) Op de FB-pagina’s van KEG, Mezzos, Onlinegentsefeesten
5) FB-groep onlinegentsefeesten
6) Op FB via betaalde mediacampagnes – bulk promo
7) Op Instagram
8) Op de site van stad gent www.gentsefeesten.stad.gent

En de marketing van dit verhaal ? Net zoals vorig jaar:
•
•
•
•
•
•

Pers
Radio
Televisie
FB
Instagram
Youtube
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•
•
•

Verschillende websites
Vanaf 15 juni starten we met webcast van de artiesten tot en tijdens de gentse feesten dus net
zoals vorig jaar zal er beweging genoeg op de sociale media zijn voor en tijdens en na de feesten.
Filmkes voorstellen artiesten

Bel mij om in te tekenen. Dan praten we even. We sluiten af per 15 juni 2021.
Met feestelijke groeten
Freddy Jacobs
Bestuurder Mezzos vzw
0478 331 799
mezzogent@telenet.be

Persberichten 2020 en 2021: https://onlinegentsefeesten.wordpress.com/pers-televisie/

STEUN ONS EN WIJ STEUNEN U
“Feesten met de GiGaBeesten goes classic and rock”
En nie pleuije onder da corona dingske hé
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