
EEN FEEST VOOR
VRIENDINNEN
Waar bereik je in een week tijd 82.000 vrouwen?  

Vrouwen die enthousiast en vrolijk zijn. Op een plek waar, 

zelfs als het regent, de zon schijnt, omdat het  

er zo gezellig is? Op de Libelle Zomerweek natuurlijk!

23 t/m 29 mei 2019 • Almeerderstrand • libellezomerweekexposanten.nl
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HET GEZELLIGSTE FEESTJE 
VAN HET JAAR!

Onvergetelijk dagje uit
De bezoekers van de Zomerweek kunnen 
samen genieten van een onvergetelijk dagje 
shoppen en workshoppen, proeven, eten & 
drinken, bijkletsen, inspiratie opdoen en 
swingen en meezingen met bekende artiesten. 
Ieder jaar heeft de Zomerweek een thema,  

dat tot in detail wordt doorgevoerd.  
Dit jaar vieren we een Tropical Party;  
dat wordt genieten van een relaxte sfeer, 
cocktails onder de palmbomen, tropische 
kleuren en swingende muziek! Met dit boekje 
geven we alvast een inspirerend voorproefje. 

De Libelle Zomerweek is het gezelligste feestje van Nederland!  

Van 23 t/m 29 mei komen vrouwen uit het hele land samen met hun 

moeder, zus, vriendin of collega naar het Almeerderstrand  

om te genieten van een dagje ‘live’ Libelle, en jij kunt erbij zijn!



LAAT 82.000 VROUWEN 
KENNISMAKEN MET 

JE MERK OF PRODUCT

Op het hoofdpodium
In de hoofdtent op het Libelle plein starten 
we iedere Zomerweekdag met een  
spectaculaire opening. De hele week komen 
hier fantastische artiesten optreden, er zijn 
iedere dag wervelende modeshows van 
bekende merken en er worden interviews 
gehouden met bekende politici en schrijvers. 
Aan het einde van de dag gaat hier het dak 
eraf voor een spetterend happy hour! 

De Libelle Zomerweek is het grootste buitenevenement voor  

vrouwen in Nederland. We gaan er samen met onze sponsors en 

deelnemers weer een fantastisch evenement van maken! 

Op het Zomerweekterrein
Er zijn honderden tenten en stands waar de 
bezoekers kunnen shoppen, kijken, proeven 
en proberen. Ze kunnen heerlijk eten bij 
diverse restaurants en foodtrucks en er 
is een workshopplein waar de bezoekers 
creatieve, inspirerende workshops kunnen 
volgen. Ook dit jaar maakt Libelle weer een 
bijzondere tijdschriftspecial, helemaal in 
het teken van onze Tropical Party.



6  7  

DE ZOMERWEEK IN CIJFERS
Dit maakt de Libelle Zomerweek uniek!
•   De Zomerweek opent op een donderdag; 

voor de meeste mensen de dag waarop 
het salaris wordt gestort en er lekker 
geshopt kan worden. 

•   Er is ruimte voor ca. 400 exposanten.
•   De Zomerweek biedt meer dan 15.000 

workshopplekken aan de bezoekers.
•   Er is ieder jaar een ander thema dat  

overal wordt doorgevoerd. 2019 staat  
in het teken van de Tropical Party!

•  Je kunt je doelgroep ‘live’ ontmoeten en 
je merk of product binnen 1 week onder 
de aandacht brengen van zo’n 82.000 
potentiele kopers! 

•  Je kunt marktonderzoek onder de 
bezoekers doen.

•  Door je aanwezigheid in het hart van de 
doelgroep verhoog je je naamsbekendheid.

•  De conversiekracht van Libelle is  
bewezen groot en ook de bereidheid tot 
activatie is groot.

•  Je profiteert van het gigantische 
mediabereik van Libelle en Sanoma.  
Libelle bereikt per maand meer dan  
4,3 miljoen vrouwen.

•  Bezoekers kunnen je product of dienst in 
een sfeervolle en dynamische omgeving 
live uitproberen, voelen, zien en beleven. 
Dit levert een positieve ervaring op,  
wat zorgt voor loyale klanten. 
Bron: Impact van evenementen door 

marktonderzoekbureau Validators, 2016



OVER DE BEZOEKERS VAN 
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DEELNAME MET 
EEN TENT OF STAND

Deelnemen kan v.a. 9m² (€ 2.295,- incl. servicekosten). Je kunt kiezen  

uit een zelfstandige tent of een stand in de shoppingtent.

Toeslagen 
•  Er is een beperkt aantal hoeklocaties 

beschikbaar, voor een hoeklocatie  
geldt een toeslag van 25%. 

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

•  Een servicepakket à € 234,- is verplicht. 
Dit bevat o.a.: naamsvermelding 
op libellezomerweek.nl en op de 
plattegrond, 10 Friends & Family-
kaarten voor zondag 26 mei en 
afvalleges (elke dag wordt het afval 
opgehaald bij je stand).

Kijk voor uitgebreide specificaties op 

libellezomerweekexposanten.nl

•  Stand kleiner dan 
25m²: € 229,- per m² 

•  Stand van 25m² en  
groter: € 195,- per m²

Omschrijving
Beschikbare 
formaten in m2 Tarieven

Zelfstandige 
witte tent

De witte tent is een punttent 
met houten vlondervloer. De 
zijwanden en het dak bestaan 
uit tentdoek of standwand. 
De voorkant aan de wandel-
boulevard kan geopend 
worden over de hele breedte. 

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

•  Tent kleiner dan 25m²:  
€ 229,- per m² 

•  Tent van 25m² en  
groter: € 195,- per m²

Stand in 
shopping-
tent

Stands zijn beschikbaar in 
de grote shoppingtenten, die 
aan de wandel boulevard zijn 
geplaatst. De stands worden 
geleverd met standbouw. 

9, 12, 15, 18, 27  
(binnenhoek 
van 3x9m²)  



SPONSOR SPECIALS
Het is ook mogelijk om een pakket op maat samen te stellen.  

Er zijn verschillende specials en sponsormogelijkheden en ook de  

inzet van media behoort tot de mogelijkheden. Het salesteam  

van de Libelle Zomerweek helpt graag bij het samenstellen van  

een pakket dat precies bij jouw doelstellingen past. 

Goed om te weten
•  Alle tarieven zijn exclusief 21% BTW en 

exclusief verplicht servicepakket van € 234,-. 
•  Op tent/stand-tarieven, sponsor-, 

modeshow- en workshoppakketten is geen 
bureau- of contractkorting van toepassing. 
Deze is al in de prijs verwerkt.

•  Voorzieningen als water, elektra, 
parkeerkaarten etc. dienen apart via ons 
handboek te worden aangevraagd. Deze 
kosten worden na het event separaat 
gefactureerd.

•  Op mediatarieven is bureau- en 
contractkorting van toepassing.

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

•  De Sanoma-voorwaarden zijn van toepassing.
•  Onder voorbehoud van druk- en typefouten.

Special-mogelijkheden

Mediapakket:  
Profiteer van  
de crossmediale 
kracht van het 
merk Libelle en 
andere Sanoma-
merken.

Sponsorpakket: 
Denk bij een pakket op maat 
bijvoorbeeld aan het sponsoren van de 
entree, één van de Libelle-activiteiten, 
de gehele modeshow of één of meerdere 
passages, het geven van een workshop, 
exit sampling of hoofdsponsor worden.

Activatie: 
In samenwerking 
met onze partners 
Scoupy of Testpanel 
kan een activatie-
campagne opgezet 
worden.



MEER INFORMATIE
Voor meer informatie over deelname, sponsoring en voorstellen op 

maat kun je contact opnemen met het Libelle Zomerweek-team.

Anique Honingh
anique.honingh@sanoma.com
06-21 88 34 90

Macey de Ruiter
macey.deruiter@sanoma.com
06-18 80 20 99

Ilse Vermeulen 
ilse.vermeulen@sanoma.com 

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

Accountmanager non-FMCG Accountmanager FMCG

Mail naar: info@libellezomerweek.nl
Wij denken graag met je mee!



GRAAG TOT ZIENS OP DE 
LIBELLE ZOMERWEEK!


