Doet u mee?
In de zomer van 2019 komen
zo’n 200 historische bedrijfsvaartuigen voor een groots
evenement naar Alkmaar.

25 t/m 29 juli
2019

Van 25 t/m 29 juli vormt de jaarlijkse reünie van de
schippers van het Historisch Bedrijfsvaartuig het hart
van een erfgoedmanifestatie in en rond het centrum,
met aandacht voor de geschiedenis van onze stad en
het water, en de aanleg van het Noordhollandsch
Kanaal, 200 jaar geleden.
De schippers ontvangen graag publiek aan boord, op
de kades worden oude scheepsambachten gedemonstreerd, er staan marktkraampjes met scheepsbenodigdheden en verder zijn er ﬁets-, vaar- en wandelroutes, exposities en ﬁlms, straattheater en muziek. Dit
alles in historische setting en passend bij het thema.
De gemeente Alkmaar en de provincie Noord-Holland
steunen dit evenement. Om het evenement voor het
publiek zo aantrekkelijk mogelijk te maken hebben wij
echter ook uw steun nodig. Wij verwachten dat met
Victorie Sail Alkmaar zo’n 75.000 á 100.000 bezoekers
naar de stad zullen komen (in Leiden, dat afgelopen
juli deze historische schepen binnen haar poorten had,
heeft het evenement zo’n 120.000 bezoekers getrokken).
Gezien de schaal van het evenement zijn er veel publicitaire mogelijkheden. Voor aandacht in allerlei media
wordt gezorgd.
We verwelkomen u graag als sponsor van dit unieke
evenement. U kunt op vele manieren zichtbaar zijn.
Uiteraard kunt u uw deelname ook inzetten voor eigen
publiciteit, waarbij u gebruik kunt maken van ons logo.

Wat krijgt u van ons?
Pakket

Schepen bezichtigen
Maritieme markt
Scheepsambachten
Fiets-, wandel- en vaarroutes
Exposities en ﬁlms
Straattheater en muziek

Luxe motor vanaf 3 10.000,-

- als partner wordt dit pakket geheel met u afgestemd
en op maat verzorgd

Pakket

Klipper 3 5000,-

- vermelding op onze website en
in gedrukte en sociale media
- vermelding logo op Facebookpagina Victorie Sail Alkmaar
- vermelding op posters en sponsorbord
- uitnodiging acht personen als VIP
bij feestelijke opening
- uitnodiging acht personen voor netwerkbijeenkomst
met schippers
- uitnodiging acht personen voor speciale tour
‘kijkje aan boord’
- vermelding in dankadvertentie in lokale krant

Pakket

Tjalk 3 3000,-

- vermelding op onze website en
sociale media
- vermelding logo op Facebookpagina Victorie Sail Alkmaar
- uitnodiging vier personen als VIP
bij feestelijke opening
- uitnodiging vier personen voor netwerkbijeenkomst
met schippers
- vrijkaarten zes personen voor rondvaartboot
- vermelding in dankadvertentie in lokale krant

Pakket

Schouw 3 2000,-

- vermelding op onze website en
sociale media
- uitnodiging twee personen als VIP
bij feestelijke opening
- uitnodiging twee personen voor
netwerkbijeenkomst met schippers
- vrijkaarten vier personen voor rondvaartboot

Pakket

Optimist 3 1000,-

- vermelding op onze website en
sociale media
- uitnodiging twee personen als VIP
bij feestelijke opening
- vrijkaarten twee personen voor rondvaartboot

Heeft u interesse?
Neem contact op met Ria de Heus
E-mail: ria@victoriesailalkmaar.nl
Telefoon: 06 - 53 36 58 63

1

Impressie

5

Foto-expositie en verhalen
over 200 jaar Noordhollands
Kanaal
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Aan scheepvaart gerelateerde
ambachten, zoals klinken,
touwslagerij, laden & lossen
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Vaarexcursies naar o.a. Broekerveiling, rondvaarttochten
langs de schepen, suppen, etc.
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Markt met nostalgische
scheepsmaterialen en
visserijproducten
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Kinderactiviteiten op en langs
het water en start speurtocht
langs de schepen
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Podium voor straattheater,
shantykoren en andere
muzikale optredens
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Luttik Oudorp 78
1811 MZ Alkmaar
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Pettemerstraat 3
1823 CW Alkmaar
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Kijkje aan boord van diverse
schepen, herkenbaar aan
bordje
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Kleinschalige onversterkte
optredens bij en op
de schepen
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Parkeergarage Schelphoek
Korte Vondelstraat 4
1811 AE Alkmaar
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Informatiepunt in de Sociëteit,
met expositie historische foto’s
en start wandelroute

Speciaal programma in het
Filmhuis met ﬁlms waarin
schepen een rol spelen
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Pontje over het Noordhollands Kanaal met vertelprogramma
Bierkade

