
International Cargo 
Bike Festival
18 & 19 april 2015
Cultuurspinnerij 
De Vasim Nijmegen

Resultaten ICBF 2014

200 extra 
bezoekers (m.n. inter-
nationale) bij Velorama

450 
extra over -
nach tingen in 
Nijmegen: 
hotel/pension, 
B&B, camping

4.000 
bezoekers uit 24 landen

200 
bak- en 
transportfi etsen

30 stands 
van professio-
nals. Uitgebreide 
catering, geser-
veerd van uit 
bakfi etsen

230 deelnemers aan 
conferentie uit 24 landen 
(met vertegenwoordigers van 
bedrijven/overheidssector)

2 dagen

Het International Cargo Bike Festival (ICBF) 
is het grootste evenement voor bak- en 
transportfi etsen in de wereld. Het festival 
wordt in het weekend van 18 en 19 april 
2015 georganiseerd bij het terrein van 
De Vasim in Nijmegen. Zaterdag 18 april 
is er de Conferentie met workshops en 
gerenommeerde sprekers uit binnen- 
en buitenland. Op zondag 19 april vindt 
het Bakfi etsTreffen plaats. Op deze markt 
en tentoonstelling kunnen bezoekers, 
gebruikers, ontwerpers, fabrikanten, 
doe-het-zelf-bouwers en verkopers 
van bakfi etsen elkaar ontmoeten en 
inspireren. Er zijn veel fi etsen te zien 
en uit te proberen.



Het ICBF biedt u kansen om uw eigen product 
onder de aandacht te brengen en te promoten 
tijdens het festival. Door het ICBF te sponsoren 
krijgt u relevante kortingen voor uw werk-
nemers, bijvoorbeeld op entreekaarten. Er zijn 
vier sponsorpakketten, maar suggesties voor uw 
persoonlijke bijdrage zijn ook van harte welkom! 

Andere manieren van sponsoring zijn:

• Sponsor de kosten van de website, het programma-
boekje of de drukkosten van fl yers en posters

• Sponsor de catering, de lunch, diner, of de drankjes
• Sponsor een specifi eke activiteit zoals een workshop 

of kinderactiviteiten
• Sponsor de reiskosten van een spreker
• Sponsor de techniek als het licht en geluid
• Sponsor de aankleding van het terrein
• Sponsor het avondfeest!

Sponsorpakket 1  € 5.000

• Logo op homepagina en subpagina’s 
cargobikefestival.com 

• Logo op fl yer
• Logo op overzichtsbord van alle sponsorende 

partijen op festivalterrein 
• Koppeling met social media van ICBF
• Advertentie in het programmaboekje
• Korting op entree voor uw werknemers 

of klanten  

Sponsorpakket 3  € 1.000 

• Logo op subpagina’s cargobikefestival.com 
• Logo op overzichtsbord van alle sponsorende 

partijen op festivalterrein

Sponsorpakket 2  € 2.000

• Logo op subpagina’s cargobikefestival.com 
• Logo op fl yer
• Logo op overzichtsbord van alle sponsorende 

partijen op festivalterrein 
• Koppeling met social media van ICBF
• Korting op stand bakfi etsmarkt of advertentie 

in het programmaboekje
• Korting op entree voor uw werknemers of klanten 

Sponsorpakket 4  € 250
(alleen voor (bak)fi etsgerelateerde producten)

• Logo op subpagina’s cargobikefestival.com 
• Infotorial/advertorial, die u zelf aanlevert 

(200-300 woorden + foto) op ICBF blog

Sponsorpakketten

Sponsorpakket 2  € 2.000


