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De oorsprong van de Agrarische Dagen ligt in 
een veekeuring tijdens de vijftiger jaren van de 
vorige eeuw met als doel de stad Franeker als 
centrum van het agrarische platteland, met 
name in Noordwest Friesland, op de kaart te 
zetten. In de loop der jaren zijn in Franeker de 
Agrarische Dagen niet meer weg te denken.

Themafeest
De Agrarische Dagen kenmerkt zich al sinds 
jaar en dag door een thema. Waar mogelijk 
heeft dit thema een maatschappelijk karakter. 
De afgelopen jaren zijn bijvoorbeeld de 
volgende thema’s voorbij gekomen: AD 
verbindt (gevolg van de gemeentefusie tot de 
huidige gemeente Waadhoeke), Voortvarend 
AD (afronding project: Waddenpoort), AD 
Oogst en AD geeft je lucht. 

Thema 2019: Een stralend AD
Voor 2019 is gekozen voor het thema:  
Een Stralend AD. Dit thema heeft betrekking  
op ons Franeker Planetarium. In 2018 bestond 
deze 250 jaar, mede daardoor staat het 
Planetarium op de voorlopige lijst van 
Unesco’s werelderfgoed. Voor de toetreding 
tot de definitieve lijst is het belangrijk dat deze 
stap wordt gesteund door de gemeenschap. 
We kunnen als Agrarische Dagen hierin een 
steentje bijdragen door het thema dit jaar te 
wijden aan het Planetarium.

Sponsorpakketten 2019
Naast de in deze brochure genoemde 
sponsorpakketten, kunnen we waar mogelijk 
ook sponsoring op maat aanbieden. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan het koppelen van uw 
organisatienaam aan een bepaald evenement. 

Woensdag 18 september t/m zondag 22 september 2019 

Agrarische Dagen Franeker

Een stralend AD
Voor meer informatie en mogelijkheden 
kunt u terecht bij:  
Frans Poorte: Sponsorcommissie
Telefoon:  06 -154 63 007 
E-mail:  franspoorte@hotmail.com



Een geslaagd festival kan niet bestaan zonder  
de medewerking van sponsoren.  

Ook de Agrarische Dagen in Franeker worden voor een  
belangrijk deel mogelijk gemaakt door  

de bijdrage van sponsoren.

In ruil hiervoor bieden wij u als sponsor
diverse, unieke manieren om u te profileren

bij een interessante doelgroep. 
De sponsormogelijkheden zijn samengevoegd  

in verschillende sponsorpakketten.



Platinum  
v.a. € 5.000,- (excl. BTW)

• Vermelding als Platinum Sponsor met uw bedrijfslogo 
op:  Officiele AD-website, AD-krant, uitnodiging 
opening, programmaposter, Grote TV schermen op de 
Breedeplaats en diverse horecagelegenheden

•  Ruimte voor het plaatsen van uw reclame-uitingen bij  
programma-onderdelen

•  Hele pagina advertentie t.w.v. € 1000,00 of advertorial 
in de officiële AD krant

•   Ontvangst met diner voorafgaand aan de opening

• Social media aandacht

•   Bedrijfslink op de AD-website

•   VIP-plaatsen bij de opening

Onze platinum sponsoren van 2018:  

Buwalda Multiservice | Grandcafé de Doelen | Syperda Verhuur
Stichting Ster van de Elfsteden | Stichting Wetterauw 
Gemeente Waadhoeke | Bedrijvencentrum Franeker | Vuurwerk Gigant  
Stichting Het Klaarkampster Weeshuis | Faber Audiovisuals





Onze goud sponsoren van 2018:  

Franeker Courant | Esco Zout B.V. | Bouwbedrijf Haarsma  
Van der Sluis-Van der Zee-Kalmijn Advocaten | Westra Loonbedrijf 
Rabobank Noordwest Friesland | Horjus Dronrijp  
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel 

Goud  
v.a. € 2500,- (excl. BTW)

•  Vermelding als Goud Sponsor met uw bedrijfslogo op: 
 Officiele AD-website, AD-krant, programmaposter, 
 Grote TV Schermen op de Breedeplaats en 
 diverse horecagelegenheden

•  Ruimte voor het plaatsen van uw reclame-uitingen 
 bij programma-onderdelen

•  Halve pagina advertentie t.w.v. € 750,00 of advertorial 
 in de officiële AD krant

•  Uitnodiging opening

•   Social media aandacht

•   Bedrijfslink op de AD-website

•   VIP-plaatsen bij de opening



Zilver  
v.a. € 1000,- (excl. BTW)

• Vermelding als Zilver Sponsor met uw bedrijfslogo op: 
Officiele AD-website, AD-krant, programmaposter, 
Grote TV Schermen op de Breedeplaats en diverse 
horecagelegenheden

•  Ruimte voor het plaatsen van uw  
reclameuitingen bij programma-onderdelen

•  1/9 advertentie in de officiële AD krant

•  Uitnodiging opening

•   Bedrijfslink op de AD-website

•   VIP-plaatsen bij de opening

•   Social media aandacht

•  Bedrijfslink op de AD-website

•  VIP-plaatsen bij de opening

Onze zilver sponsoren van 2018: 

Combistralen Nederland B.V. | Multicopy Leeuwarden | D&O Bouwglas | SayWad
Commerciële Club Noord-West Friesland | Bouwbedrijf van Marrum | Albert Heijn 
Empatec | BKF Kraanbedrijf | Visser Afvalverwerking | Wannee Restaurant | TanQyou  
Bogt fen Gune | BMN Bouwmaterialen | Kunststofvloeren Nederland | Vakgarage de Boer



Onze brons sponsoren van 2018: 

Douwenga Gevelrenovatie | Mechanisatie Franeker | Agriland Assurantie-advies | Regts Professional 
Roosma Schilders | Bijlsma Hercules | Mannen van Staal | Van der Geest Schilderspecialisten  
Franeker Makelaardij | Keizer Autoschade | Van der Weerd Installatietechniek | Kuperus Autoschade 
Touringcarbedrijf Kooistra | Profab Montage & Timmerwerk | Hoekstra Multiservice | RKP Bouw 
Steensma | Café de Kleine Beurs | Langhout Heftruck | Autoland van den Brug | Oreel | Brander Bouw 
GJIZ Sociale Media Support | Elzinga spuiterij | Froonacker Assurantiën | Van der Woude Fietsen  
WALpro | Bakkerij Siesling | Adema Architecten Dokkum | De Jong Administratieve Diensten  
Akkerbouwbedrijf Vogels | Vermillion | Douwenga Gevelrenovatie | Kooistra Reizen | JQ Cleveringa

Brons  
v.a. € 500,- (excl. BTW)

•  Vermelding als Brons Sponsor met uw bedrijfslogo op: 
Officiele AD-website, AD-krant, programmaposter, 
Grote TV Schermen op de Breedeplaats en diverse 
horecagelegenheden

•  Ruimte voor het plaatsen van uw  
reclame-uitingen bij programma-onderdelen

•  Uitnodiging opening

• VIP-plaatsen bij de opening
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