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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.

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.

Voor dit mega-evenement gaat Stad Aalst 
op zoek naar commerciële partners. Grijp 
uw kans en zet de naam van uw firma in de 
kijker naar aanleiding van deze absolute 
publiekstrekker.  
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Maximale visibiliteit 
& voordelen in natura
Hoe kunt u helpen? Hoe ver wilt u gaan? Dat kiest u volledig zelf. 
Stad Aalst biedt u verschillende sponsormogelijkheden aan. 
We delen ze op in drie categorieën: brons | zilver | goud. 
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CATEGORIE BRONS 
van 1 000 › 2 999 EUR (excl. btw) 

Wie Carnaval sponsort met een bedrag tussen  1 000 en 2 999 EUR (excl. btw) kan rekenen 
op visibiliteit bij elke gesponsorde activiteit. Uw (firma)naam belandt in een sponsorbanner 
op alle digitale communicatiekanalen van de stad die betrekking hebben op Aalst Carnaval. 

 › De carnavalswebsite www.aalstcarnaval.be 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).

 › Stad Aalst is actief op sociale media. Momenteel heeft de stad 14 799 likes op Facebook en 
kennen we 3 314 volgers op Twitter. Daarnaast is er ook een officiële Facebookpagina van 
Aalst Carnaval met 8 985 likes. Stad Aalst zet uiteraard al deze media in om Aalst Carnaval 
te promoten, met verwijzing naar de carnavalswebsite. 

 › 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.

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

 › Tijdens de gesponsorde activiteiten worden de logo’s van de sponsors vermeld op grote 
panelen of spandoeken die duidelijk zichtbaar in de zaal, op het terrein of langs het 
parcours bevestigd worden. Enkel in de categorie ZILVER geldt dit ook voor de zondagsstoet. 
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categorie ZILVERZILVER
CATEGORIE ZILVER 
vanaf 3 000 EUR (excl. btw)

U geniet alle voordelen van de categorie BRONS aangevuld met:

 › geschenkpakket gadgets van Aalst Carnaval. 

 › opname in een reclameloop op grote displays tijdens

	» verkiezing Prins Carnaval _ 25 januari 2020 (ook te volgen via livestream) (*)

	» prijsuitreiking _ 24 februari 2020 

 › logovermelding
	» in het carnavalsmagazine (63 500 exemplaren) van de stad Aalst. Dit magazine 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 nadars langs het parcours van de zondagsstoet.

	» op diverse banners op strategische plaatsen in de feestzone
	» logovermelding op alle carnavalscommunicatie van onze mediapartners.

 › 4 vrijkaarten
	» voor de verkiezing Prins Carnaval_25 januari 2020
	» voor de carnavalsraadzitting_22 februari 2020

 › 4 tribunekaarten op de Grote Markt en uitnodiging voor de receptie 
tijdens de zondagsstoet van Aalst Carnaval_23 februari 2020.

 (*) = duurtijd naargelang het gesponsorde bedrag
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categorie GOUDGOUD

CATEGORIE GOUD 
vanaf 7 000 EUR (excl. btw)

Een out-of-the-box idee? 
Wij denken graag met u mee! 

Bij sponsordeals vanaf 7 000 EUR krijgt u niet enkel de voordelen 
beschreven in de categorie zilver, maar gaan wij graag met uw bedrijf in 
dialoog over een sponsordeal op maat. 

Het sponsorvoorstel wordt steeds ter goedkeuring voorgelegd aan  
het college van burgemeester en schepenen.



Maakt u volgend jaar 
deel uit van dit 
MEGA-EVENEMENT?

GE ÏNTERESSEERD OF  MEER INFO NOD IG? 
NEEM DAN VÓÓR 20 DECEMBER 2019
CONTACT OP MET:

TEAM CULTUUR EN EVENEMENTEN
ELLEN ELAUT -  COMMERCIEEL  MEDEWERKER
E-MAIL :  ELLEN .ELAUT@AALST.BE 

Dan weet u dat
uw organisatie 
tijdens alle 
gesponsorde 
activiteiten 
in de kijker 
wordt gezet.

mailto:evenementen@aalst.be

