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Vanaf 18 november 2022 bouwt het Winterdorp Schilde wederom zijn tenten, chalets en schaatsbaan 
op in het Parkske in Schilde en wordt onze gemeente weer omgetoverd tot een magische en sfeervolle 

trekpleister voor jong en oud.

Met onze overdekte schaatsbaan van 450m2 is er steeds voldoende ruimte opdat iedereen die wilt 
(leren) schaatsen, dit ook veilig kan doen, of je nu expert bent of je jouw eerste paar schaatsen gaat 
aantrekken. Mede dankzij de overkapping zijn we tevens niet weersafhankelijk en is de schaatsbaan 
dan ook steeds open wanneer je op het winterdorp toekomt. Kom je met kinderen? Als ouder of 
begeleider heb je steeds een goed overzicht over de schaatsbaan terwijl je zelf kan genieten van een 

hapje en een drankje.

Nieuw dit jaar is onze “lounge” waar u als (hoofd-)partner steeds toegang tot hebt of de welke 
je met uw bedrijf eventueel kunt afhuren en je medewerkers/relaties kan uitnodigen voor al 
uw eindejaarsactiviteiten. Onze “lounge”, centraal gelegen in het winterdorp, biedt u alle sfeer en 

gezelligheid, maar toch in een private en gezellige setting.

Na onze vorige edities waarbij heel wat randanimatie noodgedwongen werd afgezegd, kijken we dit 
jaar weer uit naar allerlei leuke extra activiteiten op het Winterdorp. Deze extra animatie zorgt stevast 
voor magie bij onze jongste bezoekers. Meer informatie hieromtrent zal je kunnen terugvinden via onze 

website en sociale media.

Zonder de steun van onze partners kan het Winterdorp Schilde niet tot stand komen, hierdoor hebben 
we dan ook onze partnerpakketten een update gegeven. Op deze manier kan u en uw bedrijf meer 
genieten en profiteren van hetgeen wij kunnen aanbieden. Alsook worden uzelf en uw genodigden meer 
en beter in de watten gelegd. Wil u weten hoe u een partner kan worden van Winterdorp Schilde en zo 
een impact kan hebben op onze 45.000 bezoekers en onze volgers op social media? Surf dan snel naar 
onze website waar u al onze Partner-pakketten kan terugvinden, of stuur ons een mail met uw vraag 

en wij beantwoorden deze asap.

Wij heten u van harte welkom op Winterdorp Schilde
van 18 november 2022 t.e.m. 8 januari 2023.
Kom en beleef de magie met heel het gezin.



SPONSORPAKKETTEN



DIAMOND

BONUS OPTIE

€5.500,00

€1.000,00

• Branche exclusiviteit in diamond formule
• Logo en/of naamvermelding zeer prominent in alle mogelijke media
 (incl. persberichten)
• 6 meter ruimte om te adverteren aan de schaatsbaan.
 Deze is zelf te bepalen hoe dit opgesplitst zal worden.
• Uw reclame op alle tv-schermen. Dit gedurende 1 min per loop.
• Extra branding tijdens WK matchen
• 8 VIP kaarten opening met toegang tot de lounge
• 100 schaatstickets
• 200 draaimolentickets
•  Dranksaldo twv €1000
• VIP parkeerplaats (met reservatie)
•  Exclusieve acties voor uw bedrijf met ondersteuning sociale media Winterdorp Schilde
•  Logo aan de voorzijde van grote inkompoort aan de Turnhoutsebaan
• Logo aan de voorzijde van de kleine inkompoort aan de ingang van het Winterdorp
• Toegang VIP-lounge
• Vermelding “Sponsor Diamant” op website
• Vermelding op Winterdorp pagina in Elite Reklaam
• Naam van een evenement (bv. “de sponsor nodigt uit”)
•  8 gratis wc abonnementen
• Poster “Sponsor Winterdorp”

• Naam van de VIP lounge vernoemd
 naar uw bedrijf



GOLD

SILVER

€2.500,00

€1.500,00

• Logo en/of naamvermelding zeer prominent in alle mogelijke media
• 3 meter ruimte om te adverteren aan de schaatsbaan.
 Deze is zelf te bepalen hoe dit opgesplitst zal worden.
• Uw reclame op alle tv-schermen. Dit gedurende 30 sec. per loop.
• Extra branding tijdens WK matchen
• 6 VIP kaarten opening met toegang tot de lounge
• 50 schaatstickets
• 100 draaimolentickets
•  Dranksaldo twv €300
• Toegang VIP-lounge (met reservatie)
• Vermelding “Sponsor Gold” op website
•  4 gratis wc abonnementen
• Poster “Sponsor Winterdorp”

• 1,5 meter ruimte om te adverteren aan de schaatsbaan.
• Uw reclame op alle tv-schermen. Dit gedurende 30 sec. per loop.
• Extra branding tijdens WK matchen
• 4 VIP kaarten opening met toegang tot de lounge
• 25 schaatstickets
• 50 draaimolentickets
•  Dranksaldo twv €150
• Vermelding “Sponsor Silver” op website
•  2 gratis wc abonnementen
• Poster “Sponsor Winterdorp”



BRONS

Pakket op maat

€350,00
• Uw reclame op alle tv-schermen. Dit gedurende 5 sec. per loop.
• 2 VIP kaarten opening
• 10 schaatstickets
• 20 draaimolentickets
•  Dranksaldo twv €30
• Vermelding “Sponsor Brons” op website
• Poster “Sponsor Winterdorp”

Sluiten de vermelde pakketten niet aan bij uw behoeften?
Dan kunnen wij voor u een businesspakket op maat samenstellen.
Neem hiervoor contact op via info@winterdorpschilde.be






