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Na vier succesvolle edities van 
Dordrecht Pride, komt het roze festival 
op vrijdag 6 en zaterdag 7 september 
2019 weer terug!
Dankzij brede programmering en het 
veelzijdige aanbod van activiteiten is het 
leuk voor iedereen. Jong, oud, dik, dun, 
homo, lesbisch, hetero, samen één. Dat 
is de weg die wij verkiezen voor méér 
tolerantie en zichtbaarheid van 
diversiteit in onze regio! 

Dordrecht Pride wordt geen bonte 
parade. Wij leggen de nadruk op culturele 
en feestelijke activiteiten op het 
Beverwijcksplein zoals de grootste Roze 

Lifestylemarkt van Nederland, 
Trouwen voor 1 Dag en 

vele optredens.

Dordrecht Pride
Op basis van de raming van de politie en de 
getelde bezoekers op de diverse 
bezoekmomenten, kunnen we met trots zeggen 
dat er ongeveer 10.000 festivalbezoekers zijn 
geweest: jong, oud, verschillende achtergronden 
en culturen, LHBTI+ en hetero. Voor iedere editie 
heeft dit festival op veel publiciteit mogen rekenen 
van doelgroepgerichte, lokale en regionale media.

Dordrecht Pride heeft veel geïnvesteerd in de 
promotie van het festival d.m.v. posters, flyers en 
advertenties via social media. Hierbij zijn altijd de 
merknamen van onze partners zichtbaar geweest. 
Ook voor de jubileum editie van Dordrecht Pride 2019, 
kan uw merknaam mee in onze publiciteitscampagne. 
Dordrecht Pride wordt in zijn geheel gerealiseerd door 
vrijwilligers. Om dit te blijven realiseren, kunnen we 
dan ook niet zonder sponsoren en donaties. We willen 
u dan ook graag uitnodigen als partner van de 
Dordrecht Pride en zetten de voordelen hiervan op 
een rij:

• U draagt bij aan een tolerantere leefomgeving.
• Kunt u mee in onze publiciteitscampagne.
• Krijgt u de mogelijkheid tot (extra) exposure op onze 
activiteiten.
• Is een VIP arrangement tijdens de summer drijf-in 
mogelijk.

Donaties zijn aftrekbaar bij de belastingdienst 
vanwege onze ANBI status.

Eerdere sponsoren



Er wordt een regenboogvlag (150*90 cm) per post opgestuurd

Vermelding op website op onze sponsorpagina 

Logovermelding op filmscherm tijdens summer drijf-in bios

Logovermelding op drukwerk Dordrecht Pride

Logo op website wordt doorgelinkt naar eigen website

Vermelding op sociale media Dordrecht Pride

Eigen VIP Flamingo tijdens summer drijf-in bios

Logo op website op onze home pagina 

Logo op de poster 

Logo naast het hoofdpodium Dordrecht Pride

Mogelijkheid tot indienen commercial voor op filmdoek bij de Summer Drijf-In bios

Mogelijkheid tot extra zichtbaarheid tijdens de grotere activiteiten van Dordrecht Pride * 1 2 3

€ 50,- € 150,- € 1.500,-€750,- € 3.000,-€ 300,-

Pakket Rood Pakket Oranje Pakket BlauwPakket Groen Pakket PaarsPakket Geel

Klein Klein Medium Medium Groot

Medium Groot
Medium Groot

* Hieronder vallen onder andere: pride walk, festival en summer drijf-in. In overleg met de 
organisatie wordt gekeken hoe dit vorm te geven.

We hopen op uw steun te mogen rekenen zodat we de acceptatie kunnen vergroten en 
mooie evenementen kunnen blijven organiseren.
Stuur een mail naar: steun@dordrechtpride.nl. Wij sturen dan een link voor het selecteren 
van de gewenste sponsoring en het invullen van de benodigde gegevens. Samen zorgen we 
voor meer zichtbaarheid en kleurrijke activiteiten waar iedereen welkom is.


