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Winter Village Amstelveen
Van 29 november 2018 t/m 6 januari 2019 op het Stadshart in Amstelveen
Droomt u ook al weer van een mooie
koude winter? Met wit besneeuwde
boomtoppen, bevroren sloten en kreken,
de feestdagen en sfeervol verlichte pleinen
en huiskamers. Samen met familie en
vrienden rondom een knapperig houtvuur,
genietend van een beker chocolademelk
met slagroom, een glas glühwein of een
kop overheerlijke erwtensoep...

en worden de ijzers weer massaal uit
het vet gehaald. Mutsen op, sjaals om en
handschoenen aan. Ervaren schaatsers
maken hun eerste kilometers, kinderen
spelen tikkertje op het ijs of maken hun
eerste onzekere meters op de schaats.
Natuurijs of niet, bij Winter Village is
iedereen altijd van harte welkom. Winter
Village is de plek waar jong en oud elkaar
als vanzelfsprekend ontmoet.

De tijd van lange winterse
schaatstochten door onze langgerekte
polderlandschappen breekt weer aan.
Deze traditionele en oer-Hollandse
activiteit is niet meer weg te denken uit
onze cultuur. Bij de eerste signalen van
natuurijs slaat de landelijke koorts toe

Ontmoeten en verbinden
Winter Village is een uniek
buitenevenement in de Randstad, dat
inmiddels breed bekend staat om haar
sfeervolle ijsbanen, intense gezelligheid,
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veelzijdige sportieve activiteiten en
uitstekende horecavoorzieningen. Geen
van onze zes ijsbanen zijn overdekt;
schaatsen hoort wat ons betreft nou
eenmaal in de buitenlucht plaats te vinden.
Ook bij Winter Village Amstelveen bieden
wij bezoekers de mogelijkheid elkaar
op een bijzondere plek te ontmoeten,
in mooie en bovenal gezellige winterse
sferen. Het gevoel van saamhorigheid staat
centraal.

de lunch als het diner. Maar men is daar
ook meer dan welkom voor de organisatie
van bijvoorbeeld borrels of relatie
evenementen.
Winter Village Amstelveen beschikt tevens
over een groot, maar intiem ingericht
terras met een eigen buitenbar, waar
inwoners en ondernemers elkaar op
informele wijze kunnen ontmoeten.
Activiteiten en bijeenkomsten
Tijdens de openingsduur van
Winter Village Amstelveen zullen er
uiteenlopende activiteiten voor jong en
oud worden georganiseerd. Waarbij u
kunt denken aan o.a. schaatslessen, disco
schaatsen, schoolschaatsen, kerstmarkten,
feestavonden, curling competities,
ontbijtsessies, kidsentertainment en
familie- & bedrijfsontvangsten.
Voor grote groepen zijn er speciale
arrangementen opgesteld.

Restaurant en Buitenbar
Winter Village Amstelveen is dé plek
waar u samen met uw familie, vrienden
of relaties kunt genieten van een goed
glas wijn, een heerlijke kaasfondue of
een typisch ekkere Black Angus burger.
Speciaal voor de kinderen serveren wij de
lekkerste pannenkoeken. Winter Village
beschikt over een sfeervol ingericht
restaurant, dat beschikbaar is voor zowel
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Samen sterk
Samenwerken voor het optimale resultaat
Winter Village Nederland is
verantwoordelijk voor de realisatie,
het onderhoud en het beheer van
alle ijsbanen. Bij de opbouw en de
exploitatie van onze locaties werken
wij nauw samen met gemiddeld veertig
enthousiaste vrijwilligers per ijsbaan.
Deze kanjers vormen samen met onze

horecamedewerkers een vaste waarde
binnen onze organisatie.
Om de bouw en exploitatie van onze
ijsbanen te optimaliseren proberen
wij zowel plaatselijke, regionale als
landelijke partner- en sponsorrelaties
aan te gaan. Partners van Winter
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Village hechten er net als wij waarde
aan om hun sociale betrokkenheid en
maatschappelijk bewustzijn te tonen.
Bovendien ondersteunen zij ons leuke
initiatief om, naast gezelligheid en
saamhorigheid van jong en oud, mensen
aan het sporten en bewegen te krijgen
en te houden.
U zult begrijpen dat de opbouw en het
beheer van onze ijsfaciliteiten een grote
investering vergt. Om de lange traditie
van onze sfeervolle ijsbaan te kunnen

voortzetten, hebben wij uw morele- en
financiële steun hard nodig. Zonder de
hulp van partners en sponsoren is het
bestaan van een ijsbaan in Amstelveen in
de toekomst ondenkbaar.
Winter Village is de afgelopen jaren
uitgegroeid tot een veelomvattend
ijsbaanconcept dat op meerdere
plaatsen in de Randstad wordt
georganiseerd.

Een aantal feiten op een rij:
 omenteel ontvangen wij per seizoen per ijsbaan gemiddeld 40.000
M
liefhebbers van ons schaats- en horecaconcept
 er locatie wordt er waar mogelijk of gewenst nauw samengewerkt
P
met plaatselijke of regionale netwerken en instanties
 l onze ijsbanen liggen in de open lucht, waarmee wij een unieke en
A
authentieke ijsbaansfeer creëren
 inter Village Amstelveen beschikt over een ijsoppervlak van 450m2,
W
een restaurant tot 100 couverts en borrelfaciliteiten tot 300 gasten
 e ijsbaan wordt samen met vrijwilligers beheerd, de horeca wordt
D
professioneel geëxploiteerd
Winter Village organiseert uiteenlopende activiteiten en evenementen
Winter Village verzorgt (groeps)arrangementen op maat
 aast de algemene website en social mediakanalen, beschikt Winter
N
Village Amstelveen over een eigen website en social mediakanaal
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Sponsorarrangementen
Bent u op zoek naar een unieke gelegenheid, om gedurende een langere periode uw diensten of
producten onder regionale aandacht van een brede sociaal-maatschappelijke doelgroep te brengen?
Of draagt u het initiatief voor een leuke en gezellige ijsbaan in Amstelveen een warm hart toe?
Dan hopen wij van harte dat u partner of sponsor van Winter Village Amstelveen wilt worden.

Winter Village pinguïn
Een logovermelding op de pinguïn
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Een logovermelding op de vriendenpagina
10 vrijkaarten
2 uitnodigingen voor de pre-opening

€ 750,- per pinguïn

Pakket Vriend
2 uitnodigingen voor de exclusieve pre-opening van Winter Village Amstelveen
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(bij deze uitnodigingen mag u dus nog een gezin meenemen als gast)
10 vrijkaarten (inclusief schaatshuur)
Een logovermelding op een centraal gestationeerd sponsordoek
Een logovermelding op de vriendenpagina

€ 500,-

voor 1 jaar

Pakket Shorttrack
4 uitnodigingen voor de exclusieve pre-opening van Winter Village Amstelveen
(bij deze uitnodigingen mag u dus nog een gezin meenemen als gast)
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25 vrijkaarten (inclusief schaatshuur)
Reclamebord van (H0.70 x B1.00) aan de binnenzijde van de ijsbaan
Een logovermelding en tekstvermelding op de sponsorpagina van de website met
link naar eigen website
Vermelding op social media of winacties

€ 1.250,-
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voor 1 jaar

Pakket Lange Baan
6 uitnodigingen voor de exclusieve pre-opening van Winter Village Amstelveen
(bij deze uitnodigingen mag u dus nog een gezin meenemen als gast)
25 vrijkaarten (inclusief schaatshuur)
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2 Winter Village abonnementen
Deelname met een team aan de Winter Village Curling Competitie
Reclamebord van (H0.70 x B1.00) aan de binnenzijde van de ijsbaan
Een logovermelding en tekstvermelding op de sponsorpagina van de website met
link naar eigen website
Vermelding op social media of winacties

€ 2.500,-

voor 1 jaar

Pakket Marathon
8 uitnodigingen voor de exclusieve pre-opening van Winter Village Amstelveen
(bij deze uitnodigingen mag u dus nog een gezin meenemen als gast)
50 vrijkaarten (inclusief schaatshuur)
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4 Winter Village abonnementen
Deelname met twee teams aan de Winter Village Curling Competitie
Reclamebord van (H0.70 x B2.00) aan de binnenzijde van de ijsbaan
Een logovermelding en tekstvermelding op de sponsorpagina van de website met
link naar eigen website
Vermelding op social media of winacties

€ 5.000,-

voor 1 jaar

*NB. Alle sponsorbedragen zijn exclusief 21% BTW
**NB wij kunnen geen exclusiviteit bieden binnen het werkgebied van sponsoren

Uiteraard zijn er naast de sponsorpakketten nog meerdere mogelijkheden tot sponsoring in de
vorm van een Official Partnership. Wij maken graag voor u een voorstel, waarbij de link met uw
organisatie wordt gelegd met het evenement Winter Village.
Betalingsvoorwaarden en voorwaarden
Bij lange termijn afspraken is het mogelijk om per kwartaal of per half jaar te betalen
Een maand voor de opening van de ijsbaan dient 100% van het jaarlijkse sponsorbedrag
voldaan te zijn
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Winter Village B.V. Nederland
Zuidergracht 31 • 3763 LS • Soest
info@wintervillageamstelveen.nl

www.wintervillageamstelveen.nl

