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Het Kasteel van

Sinterklaas
Gelooft u ook in
Het Kasteel van Sinterklaas?
Word dan sponsor!
Het Kasteel van Sinterklaas is in 2005 gestart en heeft haar bestaans
recht bewezen. Dit succesvolle evenement komt jaarlijks terug
op de evenementenkalender van Helmond. Kinderen, ouders en
grootouders komen van heinde en verre naar Helmond om de Sint
op zijn logeeradres te bezoeken.
Helmond Sinterklaasstad
Stichting Sinterklaasstad Helmond
heeft als doelstelling het bevorderen
van sinterklaasfeestactiviteiten
in de ruimste zin des woords. De
stichting heeft geen winstoogmerk
en organiseert en verzorgt de Intocht
en het verblijf van Sinterklaas en zijn
pieten in het Helmondse kasteel.
Daarnaast heeft de stichting samen
met de gemeente de ambitie om van
Helmond een échte Sinterklaasstad
te maken en deze eeuwenoude
traditie volledig af te stemmen op de
kinderen.
Vele bezoekers
Jaarlijks ontvangt Het Kasteel van
Sinterklaas zo’n 25.000 bezoekers.
Stichting Sinterklaasstad Helmond
wil iedereen de gelegenheid
geven volop van het bezoek te

genieten. De rondleiding door de
Wegwijspiet voert langs de slaapzaal
van de pieten, de pakjeskamer, de
bakkerij en de pietenschool met
een uiteindelijke ontmoeting met
Sinterklaas in zijn werkkamer en
slaapkamer.
Een dikke voldoende
In een enquête waardeerden
inwoners van de gemeente Helmond
Het Kasteel van Sinterklaas met
een rapportcijfer 8,8. Dit jaar belooft
wederom een bijzonder seizoen
te worden en wij doen er alles aan
om deze score te evenaren. Bij alle
activiteiten kiest de organisatie voor
kwaliteit boven kwantiteit. Daarnaast
proberen wij de entreeprijzen zo laag
mogelijk te houden. Wij vinden het
namelijk belangrijk dat ieder kind
Sinterklaas kan bezoeken.
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Elk jaar zetten ruim vierhonderd vrijwilligers - vóór en achter de schermen zich met hart en ziel in om Het Kasteel van Sinterklaas, de Intocht en de andere
sinterklaasevenementen mogelijk te maken. Zij maken deel uit van één of
meerdere commissies en zijn actief op allerlei gebieden, zoals het ontvangen van
de bezoekers, entertainment, decorbouw, op- en afbouw, magazijn, huishoudelijke
dienst, secretariaat, personeelsplanning, opleiding, schmink, kostuums,
inrichting, public relations, bezoekersplanning en sponsorwerving. Bijna tachtig
vrijwilligers zijn nagenoeg het hele jaar door bezig met de voorbereidingen van
deze evenementen. Dit vraagt om een gedegen organisatie.

Wat organiseren we ?
De Intocht
Het Sinterklaasfeest begint met de
Intocht. Onder het toeziend oog van
duizenden kinderen heet de burgemeester
de Sint offcieel welkom in de stad en
zij overhandigt hem de sleutel van het
kasteel. De Sint en vele Pieten beginnen
dan aan een kleurrijke optocht langs alle
toeschouwers door het centrum naar de
Markt. Hier kunnen alle kinderen de Sint
een tekening of een handje geven. Er zijn
optredens en ander amusement.
Het Kasteel van Sinterklaas
Vanaf zijn aankomst is Sinterklaas en
zijn gevolg bijna dagelijks te bezoeken
in het Helmondse kasteel. De exacte
openingsdagen en tijden zijn te vinden op
www.hetkasteelvansinterklaas.nl
Scholen en Speciale Dag
De doordeweekse ochtenden zijn
gereserveerd voor de scholen. Verder
ontvangt Sinterklaas op de laatste
bezoekdag kinderen met een beperking.

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers
kunnen op deze dag 600 bezoekers worden
ontvangen. De organisatie stelt alles in
het werk om de toegankelijkheid van
het kasteel te vergroten en de speciale
bezoekers een onvergetelijke dag te bezorgen. De reacties zijn hartverwarmend!
Als sponsor kunt u deze speciale dag
adopteren. Neem voor de mogelijkheden
contact op met de commissie Sponsoring.
Het Theater van Sinterklaas
Op het voorterrein van Het Kasteel van
Sinterklaas staat een prachtige spiegeltent
met genoeg plek voor iedereen. Op diverse
dagen kan jong en oud genieten van
diverse voorstellingen.
De Knutselclub van Sinterklaas
In de Knutselclub van Sinterklaas op het
voorterrein kunnen kinderen dagelijks
een creatieve knutselworkshop volgen
van een uurtje. Iedere dag wordt er onder
begeleiding weer iets anders geknutseld.
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Sinterklaasfeest in de kerk
Als bisschop van Myra wordt de Sint
welkom geheten in één van de kerken
van Helmond. Kinderen zijn uiteraard zijn
speciale gasten.
Relatieavond
Elke sponsorrelatie wordt jaarlijks
uitgenodigd om samen met het gezin
de relatieavond bij te wonen. Bij ieder
sponsorpakket hoort een bepaald aantal
kaarten die men voor deze avond krijgt.
Nieuwsbrief
Met de nieuwsbrief voor sponsoren
houden wij u enkele keren per jaar op
de hoogte van de ontwikkelingen in het
betreffende evenementjaar.
Helmonder van het Jaar
Het Kasteel van Sinterklaas werd gekozen
tot Helmonder van het Jaar 2012. Een e
 norme eer, want deze prijs wordt toegekend
aan een persoon of organisatie die zich
op sociaal, cultureel of maatschappelijk
gebied verdienstelijk heeft gemaakt
voor de stad Helmond en haar inwoners.
Burgemeester Elly Blanksma was vol lof.

Sinterklaaskrant
Als sponsor bieden we u de mogelijkheid
om met 25% korting te adverteren in de
Sinterklaaskrant.
Deze wordt op half-dagbladformaat in
een oplage van 45.000 stuks op alle
scholen in Helmond en wijde omgeving
uitgereikt. En er liggen exemplaren
op verzamelplekken. Als adverteerder
krijgt u 4 kaarten beschikbaar gesteld
voor de relatieavond. Hierin wordt geen
onderscheid gemaakt voor het formaat van
de advertentie waarvoor wordt gekozen.
•
•
•
•
•

1/1 pagina (achterz.) € 1.350,- € 1.012,50
1/1 pagina
€ 1.200,- € 900,1/2 pagina
€ 650,- € 487,50
1/4 pagina
€ 350,- € 262,50
1/8 pagina
€ 200,- € 150,-

Deze prijzen zijn exclusief 21% btw.
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Sponsorpakketten
We hebben verschillende sponsorpakketten samengesteld, zodat er voor elk
budget een pakket beschikbaar is.
Maatschappelijk betrokken
U heeft natuurlijk de mogelijkheid om
via uw eigen PR aandacht te geven dat u
Het Kasteel van Sinterklaas een warm hart
toedraagt. Zo laat u uw maatschappelijke
betrokkenheid zien. Het Sinterklaasfeest
is er immers voor alle kinderen en dankzij
uw sponsoring kunnen we de entreeprijs
laag houden.

Groepsarrangement
Dit pakket biedt u de mogelijkheid om
met een groep van minimaal 27 personen
Het Kasteel van Sinterklaas te bezoeken.

Itemsponsoring
Met itemsponsoring maakt uw organisatie
een specifiek onderdeel van het gehele
evenement mogelijk. Bijvoorbeeld
(een deel van) de Intocht of de speciale dag
voor kinderen met een beperking.

Waarom sponsor worden?
• Het best gewaardeerde evenement
van Helmond
• Ruim 25.000 bezoekers vanuit
het hele land en zelfs daarbuiten
• Volop media-aandacht
• Een passend sponsorpakket voor
elk budget
• U wordt met open armen ontvangen,
want sponsoren zijn essentieel voor
Het Kasteel van Sinterklaas
• U steunt een initiatief met
een hoge maatschappelijke
betrokkenheid
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Prijzen zijn excl BTW.
Begunstiger

Sponsor

Stersponsor

Hoofdsponsor

€ 275,-

€ 550,-

€ 1.000,-

€ 2.500,-

Gebruik maken van ons logo om
maatschappelijke betreokkenheid
kenbaar te maken

✔

✔

✔

✔

Vermelding van uw bedrijfsnaam/
logo op het dankbord bij het kasteel

bedrijfsnaam

bedrijfsnaam

logo

logo

bedrijfsnaam

logo

logo

✔

✔

✔

✔

✔

6 kaarten

8 kaarten

4 kaarten

6 kaarten

Vermelding van uw bedrijfsnaam/
logo in de Sinterklaaskrant
25% korting op een advertentie in de
Sinterklaaskrant

✔

Vermelding van uw logo op onze
website
Uitnodiging voor de relatieavond
Toegangskaarten voor een
sponsormiddag
Uitnodiging voor een informele
bijeenkomst voor hoofdsponsoren
inclusief een bijzondere ontmoeting

4 kaarten

4 kaarten

Alle bedragen zijn exclusief✔
21% BTW

Persoonlijke (digitale) boodschap
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✔

Groepsarrangementen
Naast de normale sponsorarrangementen, bieden wij u ook de mogelijkheid om
samen met uw personeelsleden, familie- en gezinsleden of vrienden een bezoek te
brengen aan Het Kasteel van Sinterklaas. We hebben hier speciale arrangementen
voor op verschillende tijdstippen. Neem hiervoor contact op met de commissie
Sponsoring. Wees er snel bij, want vol = vol!
• Uw ontvangst heeft een besloten
karakter. Er sluiten geen andere
bezoekers bij uw groep aan
• U wordt ontvangen met een drankje
naar keuze
• In groepen van ±27 personen wordt u
gedurende 45 minuten rondgeleid door
het kasteel samen met Wegwijspiet

• Alle kinderen krijgen een kaartje voor
de draaimolen, een zakje pepernoten en
fruit.
• Op ons mooie binnenterrein is volop
vermaak voor jong en oud, waaronder
onze pieten, de draaimolen en de
schimmel.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met
Commissie Sponsoring
sponsoring@sinterklaasstadhelmond.nl

Groepsarrangement A

Groepsarrangement B

Groepsarrangement C

Groepsarrangement D

€ 5020,-

€ 2635,-

€ 2340,-

€ 2100,-

450 personen

225 personen

191 personen

164 personen

Groepsarrangement E

Groepsarrangement F

Groepsarrangement G

Groepsarrangement H

Groepsarrangement I

€ 1815,-

€ 1515,-

€ 1170,-

€ 825,-

€ 420,-

136 personen

109 personen

81 personen

55 personen

27 personen

Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW
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Het Kasteel van

Sinterklaas
Stichting Sinterklaasstad Helmond
Commissie Sponsoring
sponsoring@sinterklaasstadhelmond.nl
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Het Kasteel van Sinterklaas is een evenement van

