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Waar bereik je in een week tijd meer dan 83.000 vrouwen? 
Enthousiaste en vrolijke vrouwen? Op een plek waar – zelfs als het regent – de zon schijnt, 

omdat het er zo gezellig is? Op de Libelle Zomerweek natuurlijk! 

love
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Love is in the air
Hoogste niveau 
De doelstelling voor komend jaar is het uniek hoge  
niveau van de Libelle Zomerweek in event-land verder uit 
te bouwen. Een dagje Libelle Zomerweek moet voor alle 
bezoekers een onvergetelijke ervaring zijn. In de hoofd-
tent op het Libelle-plein zijn fantastische optredens van 
bekende artiesten, afgewisseld met wervelende mode-
shows van bekende merken mét discomuziek. De kleding 
kan meteen worden aangeschaft! Op het terrein zijn 
restaurants en foodtrucks en natuurlijk valt er van alles 
te proeven in de Libelle-keuken. Bezoekers kijken, testen, 
kiezen en kopen en bezoeken de gratis workshops.  
Verder zijn er meet & greets met Libelle-columnisten, 
metamorfoses, demonstraties, ontmoetingen met  
politici en nog veel meer. 

Ook in 2018 zullen we met onze deelnemers en sponsors 
een geweldige Libelle Zomerweek realiseren, met de  
leukste shops, entertainment, eten & drinken en natuurlijk: 
zon, zand en gezelligheid. En dat allemaal in disco-stijl.  
Op naar het leukste feestje van het jaar! 

2017 was een fantastisch jaar voor ons, want de 
jubileumeditie van de Libelle Zomerweek in 2016 
werd bekroond met de Crossmedia Award! 

Trots presenteren we onze plannen voor de Libelle 
Zomerweek editie 2018. Vorig jaar vierden we met 
83.200 Libelle-vrouwen en bijna 400 deelnemers 
Het Grote Geluk. Dit jaar gaan we de liefde ver-
spreiden, met: liefde voor muziek, liefde voor het 
leven, liefde voor Libelle, liefde voor shoppen, lief 
zijn voor elkaar, en wie weet zelfs liefde vinden…

DISCO LOVE
Disco is alive and kicking! Daarom gaan we  
zeven dagen dansen en keihard meezingen op 
het allergrootste discofeest van Nederland. 
Libelle Disco Love is waar het tijdens de Libelle 
Zomerweek op het strand van Almere om draait. 
Wij kunnen niet wachten om deze week groots 
en meeslepend te gaan vieren. Met dit boekje 
geven we alvast een inspirerend voorproefje!



De Libelle Zomerweek 2018 is de 22e editie van het event dat de lezeres 
1x per jaar een kijkje geeft in de keuken van haar favoriete merk. Dé 
gelegenheid om ruim 83.000 vrouwen te laten kennismaken met jouw 
product. Met stip het leukste feest van Nederland. Niet voor niets staat 
de Libelle Zomerweek al jaren bekend om de uitstekende organisatie,  
de positieve beleving en de geweldige feedback. 

D E  L I B E L L E  Z O M E R W E E K
•  Het festijn wordt bezocht door ruim 83.000 vrouwen in de leeftijd 30+
• De  Libelle Zomerweek biedt ruimte aan ongeveer 400 exposanten 
•  Voor bezoekers zijn er meer dan 10.000 gratis workshopplekken 
•  De aankleding van het event is altijd spectaculair en draagt bij  

aan de beleving voor alle betrokkenen
•  Elk jaar een belevenis, goed gevuld met modeshows, artiesten 

metamorfoses, proeverijen, ontmoetingen met politici en Libelle-
columnisten, interviews en nog veel meer!
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L A AT D E  L I B E L L E - L E Z E R E S S E N 
J O U W M E R K  B E L E V E N
en jouw producten kopen…
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PROFIEL
BEZOEKERS

IS VROUW

7,7 77% 

63%

99,7% 

& facts
LEEST

 REGELMATIG 
LIBELLE

KRIJGT DE 
LIBELLE ZOMERWEEK 
ALS RAPPORTCIJFER

ZEGT VOLGEND JAAR 
WEER TE KOMEN

51 jaar
IS DE 

GEMIDDELDE 
LEEFTIJD
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UUR IS DE GEMIDDELDE 
BEZOEKDUUR, 

60% BLIJFT LANGER 
DAN 6 UUR 

HEEFT
BETAALD 

WERK

KOMT MET 
DE AUTO

HEEFT 
THUISWONENDE 

KINDEREN 

IS DE GEMIDDELDE 
BESTEDING, EXCLUSIEF 

ENTREE, HORECA & 
REISKOSTEN 

WERKT 24 UUR 
PER WEEK OF MEER

BEZOCHT DE 
HUISHOUD-

BEURS 

16% 
BEZOCHT

DE MARGRIET 
WINTER FAIR

21% 

€ 80,- 

65% 73% 

5,9

50% 

66%

KOMT NAAR DE 
ZOMERWEEK OMDAT ZE 

EROVER LAZEN IN LIBELLE, 
56% VIA DE SOCIAL 

KANALEN VAN LIBELLE

45% 

±



Een event is een ontmoetingsplek waar persoonlijk contact centraal staat en 
waar alle zintuigen worden geprikkeld. Eventbezoekers zijn positief gestemd 
en staan open voor wat op het event wordt geboden. Ze willen zien, proeven, 
beleven, aanraken en zich laten informeren. 

Producten en diensten worden beter begrepen na een event. Consumenten 
zijn sneller geneigd om een product aan te schaffen na een ‘live ontmoeting’. 
Kortom: een event biedt het perfecte umfeld om de doelgroep jouw merk te 
laten beleven, in een waardevol één-op-ééncontact met eerlijke feedback.

D É  P L E K  WA A R  E E N  M E R K  
T O T L E V E N  KO M T
Laat de doelgroep jouw product beleven
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Maandag           

Dinsdag     

Woensdag       

Donderdag     

Vrijdag      

Zaterdag     

Zondag       
 

TOTAAL    

2016

9.000

11.300

14.500

12.900

14.000

13.900

8.700

2017

9.500

11.400

14.700

11.000

12.900

13.900

9.800

84.30083.200 83.000 82.250

2015

9.500

10.700

14.000

12.100

14.000

14.100

8.600

2014

8.400

10.900

14.100

12.250

14.200

13.300

9.100

78.100

2013

9.550

11.100

13.600

11.200

11.850

12.750

8.050

B E Z O E K E R S A A N TA L L E N  



•  Dankzij een hoge conversie ligt de ROI  
van events relatief hoog. Een event levert  
nieuwe klanten op, van wie een deel zelfs 
terugkerend klant wordt.

•  Evenementen creëren positieve emoties en 
inspiratie bij de bezoeker, die zorgen voor 
de juiste (ontvankelijke) gemoedstoestand 
om iets nieuws te proberen of te 
beleven. Bezoekers komen om een leuke tijd 
te hebben, te ontspannen en geïnspireerd 
te worden. Ze staan open voor nieuwe 
ervaringen en zijn hongerig naar informatie.

•  Eventbezoekers waarderen merken; de 
aanwezigheid van merken en nieuwe 
producten is zelfs een belangrijke reden  
voor het bezoek. Door hands-on ervaringen 
en direct contact met de doelgroep wordt een 
product beter begrepen en een merk hoger 
gewaardeerd.

•  Events zorgen voor een blijvende herinnering 
– van zowel het event zelf als de merken die 
daar aanwezig waren. Bezoekers denken er 
nog vaak aan terug, ze bekijken de foto’s die 
ze hebben gemaakt, blijven het evenement 
volgen na afloop én kunnen spontaan merken 
noemen die aanwezig waren.
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E E N  U N I E K  M O M E N T 
VO O R  B R A N D I N G  E N 
C O N V E R S I E
Waarom events een unieke 
meerwaarde bieden
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HET THEMA VAN DE LIBELLE ZOMERWEEK 2018 IS 

love
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Laat de spiegelballen maar draaien, want 
de Libelle Zomerweek viert het grootste disco-
feest van Nederland. Het wordt zeven dagen 
swingen, meezingen en shake-ya-funky-funky 
in de onbezorgde seventies-sfeer van liefde, 
geluk en het samen leuk hebben. In de Libelle 
Zomerweek draait alles om de liefde voor  
een gezellig huis, fijne kleren, vrolijk groen  
en lekker koken. En dat allemaal omlijst door 
geweldige muziek, van disco en soul tot funk 
en hiphop. En aangekleed zoals alleen Libelle 
dat kan, met liefde voor de swingende seven-
ties, maar wel helemaal van nu. Kortom: voor 
ruim 83.000 vrouwen genoeg redenen om 
weer naar de Libelle Zomerweek te komen. 

Helemaal Libelle
Disco Love wordt een unieke beleving van 
hoog niveau, om nog lekker lang van na te 
genieten. Helemaal Libelle, met inspirerende 
workshops, goed eten, veel standjes met de 
leukste producten, veel faciliteiten en behulp-
zame medewerkers en top-entertainment 

met top-artiesten. Een bezoek aan de Libelle 
Zomerweek is een dag genieten, bijkletsen 
(én dansen!) met de redactie, vriendinnen en 
bekende Nederlanders. Op het gezelligste 
dagje uit, waar mensen in alle kleuren en 
maten met liefde en muziek worden omarmd: 
iedereen is van harte welkom.

Dr. Love
Omdat op de Libelle Zomerweek de liefde 
centraal staat, wordt het festijn geopend 
door Robert ‘Dr. Love’ ten Brink en maken we 
een bijzondere tijdschriftspecial, helemaal in 
het teken van verliefdheid, vlinders, liefde voor 
je lijf en muziek, voor elkaar en voor het leven. 

Liefde, dus. En disco. Met alle uitgelaten 
vrolijkheid die daarbij hoort. Gegoten in een 
inspirerend programma met spraakmakende 
elementen. Dat staat voor alles wat Libelle 
is: optimistisch, warm en onderhoudend, voor 
vrouwen van nu. Mis het niet: Let’s groove & 
boogie on down!

love



SPECIAL SPONSORSHIP (PAKKET OP MAAT) pag. 12

LIBELLE ZOMERWEEK SPECIALS pag. 16
Shoppingtas • Modeshowpakket • Workshoppakket

10

DEELNEMENaan de Libelle Zomerweek
DEELNAME MET TENT OF STAND pag. 11
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T O E S L AG E N

• Er is een beperkt aantal hoeklocaties beschikbaar; voor een hoeklocatie geldt 25% toeslag. 

•  Is de opening aan de wandelboulevard groter dan de diepte van de tent,  
dan geldt een toeslag van 5% (n.v.t. bij hoeklocaties). 

•   Service- en inschrijfpakket € 199; in dit verplichte pakket zit onder andere online naamsvermelding op  
libellezomerweek.nl, 10 Friends & Family-kaarten voor zondag 27 mei en naamsvermelding op de plattegrond. 

Uitgebreide specificaties op libellezomerweekexposanten.nl 

D E E L N A M E  M E T T E N T O F S TA N D

Stand kleiner dan  
25 m2 € 223,- per m2

Tent van 25 m2 en  
groter € 189,-

Omschrijving
Beschikbare 
formaten in m2 Tarieven

Zelfstandige 
witte tent

De witte tent is een witte punttent  
met houten vlondervloer. De zijwanden 
en het dak bestaan uit tentdoek.  
De voorzijde is verbonden met de  
wandelboulevard en kan geopend  
worden over de hele breedte. 

9, 16, 18, 25, 36, 50, 
65, 75, 100, 137, 150, 
200, 300, 400

Tent kleiner dan 25 m2  
€ 223,- per m2

Tent van 25 m2 en  
groter € 189,-

Stand in 
shoppingtent

Stands zijn beschikbaar in de grote shop-
pingtenten, die aan de wandelboulevard 
zijn geplaatst. De stands worden geleverd 
met standbouw en verlichting.  

9, 12, 15, 18, 27 
(binnenhoek 
van 3x9 m2) 

Deelname mogelijk vanaf 9 m2, € 2.206,-, keuze uit een zelfstandige tent of een stand in de shoppingtent. 

Mogelijkheden & tarieven



VOOR
januari – februari maart – mei

De uitingen zijn variabel. Exacte timings onder voorbehoud.

REDACTIONEEL 
OP LIBELLEZOMER-

WEEK.NL

1/1 REDACTIONEEL 
EN COUPON 
IN LIBELLE

START 
AWARENESS /  
PR-CAMPAGNE

START 
CAMPAGNE 

RONDOM 
TICKETVERKOOP

ITEM IN DE 
LZW NIEUWS-

BRIEF

ITEM

REDACTIONELE 
VOORAAN-

KONDIGING IN 
LIBELLE

Als sponsor vaar je mee op de multimediale campagne 
rond de Libelle Zomerweek. De crossemediale campagne 
wordt gefaseerd uitgevoerd op radio en tv, in print en 
online. Op de Libelle Zomerweek krijg je een prominente 
positie, indien gewenst in een speciaal type tent, een  
afwijkende kleur of bestickering aan de buitenzijde van de 
tent (op basis van de kostprijs), plus een activatie op een 
passende locatie op het Libelle Zomerweek-terrein.

SPECIAL SPONSORSHIP

PA K K E T O P M A AT

12

FACEBOOK 
WINACTIE

   



TIJDENS 21 T/M 27 MEI NA

SAMPLING 
OP LIBELLE 

PLEIN

SPONSORING 
LIBELLE-

TERRAS OF 
TENT

VANAF
50 M2

ITEM IN 
DE LZW-

NIEUWSBRIEF

LOGO OP 
PLATTEGROND

EXTRA 
ACTIVATIE OP 
LZW-TERREIN

IN DE
AFTERMOVIE
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LOGO OP 
PLATTEGROND

REDACTIONELE 
VOORAAN-

KONDIGING IN 
LIBELLE

REDACTIONEEL 
OP LIBELLEZOMER-

WEEK.NL

150 M2

EXTRA 
ACTIVATIE OP 
LZW-TERREIN

Een voorbeeld van een tailormade 
campagne op de Libelle Zomerweek 
van 2017. Intensieve samenwerking 
met de redactie resulteert altijd in 
een passend creatief voorstel bij de 
vooraf  aangegeven doelstelling.

OPTREDEN
Elske DeWall
De Friezin maakt al jaren de 
prachtigste platen en zingt ge-
voelige nummers met haar 
warme stem. Dat wisten wij 
van Libelle allang. En dat von-
den de makers van The Passion 
ook, want Elske vertolkte Maria 
in het Paaszangspektakel in 
Leeuwarden. Kom bij ons naar 
haar prachtige stem luisteren!
Woe 17 mei om 13.30 uur in het 
Libelle Theater. elskedewall.com 

LUNCHEN
Met uitzicht op het water

Nieuw dit jaar is een geweldig 
restaurant op het grote Libelle plein. 

Lunchen of koffiedrinken met uitzicht op 
het water, hoe fijn is dat! In het La Place 

restaurant wordt onder andere een 
overheerlijk, exclusief Libelle-broodje 

geserveerd. De baguette met 
gegrilde ham, salade en 
asperges is te koop voor 

€ 5,25. laplace.nl

MMM…
PROEF HET 

LIBELLE-
BROODJE

WORKSHOP
Knoop in je sjaal
Accessoires maken een outfit 
compleet. In de workshop 
‘Knoop in je sjaal’ van Label-L 
leer je hoe je op een creatieve 
manier een sjaal kunt dragen. 
Vlecht hem in het haar, knoop 
hem stylish om de nek; na  
afloop van de workshop weet 
je hoe een sjaal dé finishing 
touch van de outfit wordt. 
label-l.nl

WORKSHOP
Geluksarmbandje haken
Dit jaar bestaat Zeeman vijftig jaar. 
Daarom hebben ze samen met Club 
Geluk een haak- en breiboek ge-
maakt met vrolijke zelfmaakideeën 
met haak- en breigaren van Zeeman. 
Op de Libelle Zomerweek geven Bar-
bara en Marieke van Club Geluk een 
leuke workshop waarin je een geluks-
armbandje gaat haken. Ze geven 
handige tips en beantwoorden alle 
haak- en breivragen. Uiteraard zijn 
het haak- en breiboek én heel veel 
andere leuke spullen hier ook te koop. 
Haak gezellig aan! zeeman.nl

VERRASSENDE 
PRODUCTEN 

VOOR FIJNE PRIJSJES
Blokker is vernieuwd, en dat is te merken. Wekelijks worden

er door heel Nederland Blokker-winkels omgetoverd
naar het nieuwe winkelconcept, en krijgen de winkels een compleet

nieuwe uitstraling, zowel vanbinnen als vanbuiten. Ontdek de
vernieuwde Blokker nu ook op de Zomerweek! Hier vind je een selectie

van al het moois dat Blokker te bieden heeft.
In de Blokker tent op de Libelle Zomerweek is een pop-upstore gemaakt

boordevol leuke en verrassende producten voor aantrekkelijke prijzen.
 

Zo laten we je zien hoe mooi het beddengoed en de handdoeken van 
Blokker eigen merk zijn. Vind je trendy keukengerei van onder 

andere Jamie Oliver. En laten we met leuke zomerse items zien 
dat Blokker van jouw huis een thuis kan maken. Als leuk 
extraatje krijgen bezoekers bovendien een gratis doosje 

theelichtjes bij aankoop van € 10,- of meer. 
OP = OP. blokker. nl 

LEUK!
PRIJZEN 
WINNEN

TIJDENS DE 
BLOKKER 

BINGO

SPEEL BINGO!
Doe gezellig mee

Naast onze pop-up-store kun je 
ieder uur meespelen met de 

gezellige Blokker Bingo. Die speel je 
met speciale bingokaarten. In plaats 

van cijfers, zijn er op de kaarten 
producten afgebeeld. Heb je 

bingo? Dan win je een 
fantastische prijs.

Deze zomerse items 
zijn te koop op de 
Libelle Zomerweek.

LIBELLE  19-114 19-115  LIBELLELIBELLE  19-114 19-115  LIBELLE

1/1 REDACTIONEEL 
IN LIBELLE
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LIBELLE ZOMERWEEK SPECIA
LS

E XC L U S I E V E 
D E E L N A M E  A A N  D E 
S H O P P I N G TA S 
VO O R  €  9 . 5 0 0 , -
Alle bezoekers ontvangen bij 
binnenkomst een shoppingtas. 
Voor maximaal 2 partners is het 
mogelijk om deze tas met logo 
te sponsoren voor € 9.500,-. 
Je bereikt hiermee 100% van 
de bezoekers, die deze tas mee 
naar huis nemen en die nog 
lange tijd gebruiken. 
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TAS
Shopping

LIBELLE ZOMERWEEK SPECIA
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E XC L U S I E V E 
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Deelname per passage of  
adaptatie volledige show
Tijdens de Libelle Zomerweek vindt 
zeven dagen lang, driemaal per 
dag de Libelle-modeshow plaats, 
bestaande uit circa 10 catwalk-
rondes. Als merk kun je de Libelle 
Zomerweek-modeshow volledig 
adopteren of je kunt deelnemen aan 
de modeshow met een of meerdere 
catwalkrondes. De modeshow wordt 
compleet geleverd met choreografie, 
modellen (lezeressen én professio-
nele modellen), muziek, catwalk en 
naam- en logovermelding. Ook komt 
er een vermelding op de website 
libellezomerweek.nl met een link 
naar de eigen website. Je hoeft dus 
alleen de kleding te verzorgen. 

pakket
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Tarief
Adoptie hele show € 30.000,-*
* (media)waarde € 50.000,-

Deelname per catwalkronde 
Deelname per catwalkronde is ook een 
optie. Er passen ca. 14 catwalkrondes 
in een half uur en per catwalkronde  
lopen er 4 tot 6 modellen mee. 
De tarieven zijn als volgt: 

1 catwalkronde € 3.000,-**
2 catwalkrondes € 5.000,-**
3 catwalkrondes € 7.000,-**

** incl. vermelding op  
libellezomerweek.nl met 
link naar gewenste site 
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Libelle’s redactiemanager Angelique Janssen vlogt achter 
de schermen bij de Libelle Zomerweek én op de redactie. 
Haar backstage-filmpjes zijn te zien op Libelle TV.

Libelle’s redactiemanager Angelique Janssen vlogt achter 
de schermen bij de Libelle Zomerweek én op de redactie. 
Haar backstage-filmpjes zijn te zien op Libelle TV.



Het is mogelijk om een eigen workshop of demonstratie te geven in 
een speciale ruimte, ingericht door het stylingteam van de Libelle 
Zomerweek. Er is ruimte voor workshops in uiteenlopende categorieën 
zoals: food, do it yourself, home deco, beauty, fashion, lifestyle en 
cultuur, alle voor circa twaalf personen per workshop (6x per dag).

 WORKSHOP  TOTAAL

Circa 25 m2 door Libelle Zomerweek  
stylingteam ingerichte ruimte

 Media (tarief 2017)

 Aankondiging op de marketingpagina  
van LZW in Libelle ca. 1/8 pag.

 Aankondiging op libellezomerweek.nl

 Libelle TV Libelle Zomerweek-items

Totaal bruto (media)waarde

€ 9.950,-

€ 5.481,-

€ 4.590,-

€ 5.000,-

€ 25.021,- van
voor € 5.000,- 

WORKSHOPpakket
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 Speciaal tarief
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•  Alle tarieven zijn excl. 21% btw en  
exclusief servicepakket van € 199,-  
bestaande uit inschrijfkosten, vermelding 
op de site, vermelding op de plattegrond 
en 10 entreekaarten voor zondagmiddag.

•  Op tent/stand-tarieven is geen bureau- 
en/of contractkorting van toepassing.

•  Voorzieningen als water, elektra, parkeer-
kaarten etc. dienen apart via ons handboek 
te worden aangevraagd. Deze kosten wor-
den na het event separaat gefactureerd.

•  Op mediatarieven is bureau- en 

contractkorting van toepassing.
•  Op sponsor-, modeshow- en  

workshop-pakketten is geen bureau-  
en/of contractkorting van toepassing.  
Deze is al in de prijs verwerkt.

•  Genoemde pakketten zijn voorbeelden.  
U kunt een pakket op maat samenstellen 
met uw accountmanager of een  
Libelle Zomerweek-accountmanager. 

•  De Sanoma-voorwaarden zijn van 
toepassing.

•  Druk- en typfouten onder voorbehoud.

G O E D  O M  T E  W E T E N

20



Meer

Francis Otten 
Francis.otten@sanoma.com
06-22 41 27 13 

Petra Rozenbrand 
Petra.rozenbrand@sanoma.com 
06-51 79 41 72

Voor meer informatie over 
deelname, sponsoring en 
voorstellen op maat kun je 
contact opnemen met het 
Libelle Zomerweek-team. 
Mail naar: 
info@libellezomerweek.nl 
Wij denken graag met je mee! 
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Liefde is...      LibelleZomerweek
MA 21 T/M ZO 27 MEI 

2018

LIBELLEZOMERWEEKEXPOSANTEN.NL 


