MEDIA

dossier

Hoeven we Aalst Carnaval nog voor te stellen?
Dit knotsgekke, unieke volksfeest is al decennialang een
geliefd topevenement voor jong en oud, zonder onderscheid
tussen rang en stand. UNESCO nam Aalst Carnaval in 2010
op in de lijst van het immaterieel erfgoed, waardoor het feest
kan rekenen op nog meer (inter)nationale bekendheid.
De zondagsstoet is het absolute uithangbord met zijn
prikkelende spot, creativiteit, satire en zijn oogverblindende
pracht en praal. Het Carnaval van Aalst wint elk jaar aan
populariteit bij buitenlandse toeristen en wordt door
tienduizenden mensen gevolgd langs het parcours, online
of op tv.
Maar dat is nog niet alles.
Ook buiten de driedaagse zijn er gesponsorde activiteiten
gekoppeld aan Aalst Carnaval, met allen samen duizenden
bezoekers, zoals de Verkiezing Prins Carnaval, de Winterfoor,
enz.
Voor dit mega-evenement gaat stad Aalst op zoek naar
mediapartners. Grijp uw kans en zet de naam van uw firma in
de kijker naar aanleiding van deze absolute publiekstrekker.

ONS AANBOD

Voornaamste
communicatiekanalen
CARNAVALSWEBSITE

Als mediapartner kunt u
rekenen op visibiliteit tijdens
Carnaval en de randactiviteiten.
Uw firmanaam belandt in
een sponsorbanner op alle
communicatiekanalen van de
stad die betrekking hebben op
Aalst Carnaval.

Telt gemiddeld 180 000 bezoekers per jaar, met
piekmomenten tijdens de carnavalsperiode.
Op de website is in ruimte voorzien voor
logovermelding met een rechtstreekse link naar
uw website. Op de officiële stadswebsite worden
berichten gedeeld (www.aalst.be).

Ook via andere
communicatiekanalen
wordt gezorgd voor
maximale visibiliteit
›› Sponsorblok via de radiopartner van
Aalst Carnaval 2019

›› Opname in reclameloop op grote

displays

»» tijdens de Verkiezing Prins Carnaval
op zaterdag 26 januari 2019.
»» tijdens de druk bijgewoonde prijsuitreiking
van de Carnavalsstoet
op maandagavond 4 maart 2019.

SOCIALE MEDIA
Momenteel heeft de stad 12 400 likes op
Facebook en kennen we 3 200 volgers op Twitter.
Daarnaast is er ook een officiële Facebookpagina
van Aalst Carnaval met
6 700 likes. Stad Aalst zet uiteraard al deze media
in om Aalst Carnaval te promoten, met verwijzing
naar de carnavalswebsite.

›› Logovermelding

»» in het carnavalsmagazine van de stad Aalst.
Dit magazine (oplage: 63 500 exemplaren)
valt in elke Aalsterse brievenbus en wordt
verdeeld via verschillende stadslocaties,
zoals het toeristisch infokantoor, en wordt
ook bedeeld langs het parcours van de
zondagsstoet bij het begin van de parade.
»» op de nadarhekken langs het parcours van
de zondagsstoet.

NIEUWSBERICHTEN
Worden door Stad Aalst ook regelmatig
verzameld in een e-letter, met op dit moment
3 550 abonnees.
In carnavalsgerelateerde berichten kunnen we
uw logo laten opnemen.

Daarnaast zijn er ook
materiële voordelen
Geschenkpakket gadgets van

UITNODIGINGEN

››

Voor carnavalsgerelateerde activiteiten die de
stad organiseert worden digitaal verstuurd,
zowel via mail als via sociale media. U krijgt
logovermelding op de uitnodigingen.

›› 4 vrijkaarten

GESPONSORDE ACTIVITEITEN
De logo’s van de sponsors worden vermeld
op grote panelen of spandoeken die duidelijk
zichtbaar in de zaal, op het terrein of langs het
parcours bevestigd worden.

Aalst Carnaval 2019.

»» voor de Verkiezing Prins Carnaval op
zaterdag 26 januari 2019.
»» voor de carnavalsraadzitting op zaterdag 2
maart 2019.

›› 4 tribunekaarten op de Grote Markt
en uitnodiging voor de receptie tijdens de
zondagsstoet van Aalst Carnaval
op 3 maart 2019.

ONZE VRAAG

BASIS RADIO

BASIS ADVERTENTIEBLAD

›› Persconferentie Aalst Carnaval: live-uitzending
›› Driekoningenfeest: 1 week spots
›› Verkiezing Prins Carnaval: 1 week spots
+ live-uitzendingen
›› Winterfoor: 1 week spots
›› Carnaval: 3 weken spots + live-uitzendingen

›› Driekoningenfeest: 2x 1/4 pagina advertentie
›› Verkiezing Prins Carnaval: 2x 1/4 pagina
advertentie
›› Winterfoor: 2x 1/4 pagina advertentie
›› Carnaval: uitgebreide aankondiging

BASIS DAGBLAD
›› Driekoningenfeest: 2 x 1/8 pagina advertentie
›› Verkiezing Prins Carnaval:
advertentie 2 x 1/8 pagina
›› Winterfoor: advertentie 2 x 1/4 pagina
›› Carnaval: uitgebreide aankondiging

BASIS ONLINE MEDIA
›› Driekoningenfeest: vermelding in de activiteitenkalender
›› Verkiezing Prins Carnaval: vermelding in de
activiteitenkalender + uitgebreide verslaggeving
›› Winterfoor: vermelding in de activiteitenkalender
›› Carnaval: vermelding in de activiteitenkalender
+ uitgebreide verslaggeving

1. ELKE MEDIAPARTNER IS VERPLICHT OM DE LOGO’S VAN DE
SPONSORS EN VAN DE ANDERE MEDIAPARTNERS TE VERMELDEN.
2. DE BINNENGEKOMEN DOSSIERS WORDEN BEOORDEELD PER
MEDIAKANAAL EN VOLGENS DE VOLGENDE PUNTENVERDELING:
»» 50 punten voor het basispakket per medium, zoals hiernaast
beschreven
»» 20 punten voor bijkomende contante sponsoring
(contante sponsoring x 20 / hoogst geboden sponsorbedrag)
»» 5 punten voor elke uitbreiding op het basispakket, per activiteit en
met een meerwaarde voor de stad, zijnde extra weken spots, extra
verslaggeving, extra live-uitzending, extra advertentieruimte (min.
1/8 pagina)

Maakt u volgend jaar
deel uit van dit
mega-evenement?
Het succes van deze campagne
heeft in het verleden bewezen
dat deelnemen aan dit project er
voor zorgt dat uw firma tijdens
de verschillende (gesponsorde)
activiteiten in de kijker staat.

Geïnteresseerd of meer info nodig?
Neem dan vóór 26 november 2018
contact op met het
team Cultuur en evenementen
e-mail: evenementen@aalst.be
tel. 053 72 34 01.

