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Beste (toekomstige) sponsor van De Pikkeling,

De organisatie van De Pikkeling, Vlaams Immaterieel Cultureel Erfgoed, ligt in
handen van vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het behoud van het 
cultureel agrarisch erfgoed in de Faluintjesstreek.

Echter, zonder de financiële steun van onze trouwe sponsors was er van 
De Pikkeling al lang geen sprake meer.

Tijdens de Pikkelingweek krijgen de bezoekers een gevarieerd aanbod van 
activiteiten. Deze omvatten onder andere:
- Tentoonstelling Oldtimer landbouwmachines
- Optredens van buitenlandse muziek- en dansgroepen
- Demonstraties veldwerken, vlegeldorsen en oude ambachten,
- Kinderanimatie,
- .....

We verwachten ook dit jaar meer dan 22.000 bezoekers, die kunnen genieten van 
onze streekproducten, bereid op de feestweide.

Zoals elk jaar hopen wij dat de weergoden ons gunstig gezind zullen zijn. 
Goed weer is echter niet voldoende om keer op keer een succes te maken 
van ons topevenement.

Niettegenstaande hoge organisatiekosten kiezen we er steeds opnieuw voor om de 
toegang tot de feestweide gratis te houden. Dit kan enkel dankzij de steun van onze 
sponsors. Wij hebben er ook dit jaar alles aan gedaan om voor onze sponsors een 
hoge toegevoegde waarde te realiseren.

                                                                              Chris Aelbrecht
                                                                              Voorzitter vvv de faluintjesstreek



Enkele feiten en cijfers :

22.000 festivalbezoekers

500 medewerkers
2 televisiezenders
4 kranten 
250 affiches
10.000 huis-aan-huisbrochures(*)
digitale brochure
2 LED schermen op de weide
6-daags programma
4 buitenlandse groepen
11.000 ovenkoeken
170.000 euro onkosten

(*) De brochure (in boekformaat) verschijnt begin juli in een oplage 
van 10.000 exemplaren in de Faluintjesstreek van de Aalsterse 
deelgemeenten Baardegem, Meldert, Moorsel en Herdersem
en in het Toeristisch infokantoor van Aalst. 



SPONSOR

SINDS HET BEGIN VAN DE PIKKELING ZIJN DE ORGANISATOREN ER STEEDS IN GESLAAGD
DE TOEGANG TOT ALLE ACTIVITEITEN OP HET FESTIVAL GRATIS TE HOUDEN. 
MEDE HIERDOOR WINT DIT VOLKSFEEST NOG STEEDS AAN POPULARITEIT.

WE BESTEDEN DAN OOK DE UITERSTE ZORG AAN HET UITWERKEN VAN INTERESSANTE 
SPONSORVOORSTELLEN WAARIN EEN TOEGEVOEGDE WAARDE WORDT

GECREËERD VOOR UW BEDRIJF EN UW RELATIES.

PAkKETTEN



U investeert in een advertentie in het Pikkeling magazine. 
U betuigt op die manier uw sympathie voor De Pikkeling en zet uw bedrijf 
extra in de kijker.

Overzicht opties en tarieven. Goud
Kleur € 450

1 volledige pagina
in het Pikkeling Magazine

&

LED scherm reclame : 
het logo met tekst van uw 
bedrijf geprojecteerd op 

het volledige scherm

Zilver

Zwart € 150

1/2 pagina
in het Pikkeling Magazine

Kleur € 250

+ LED scherm reclame : 
verschijningen in loop

Brons

Zwart € 90

Kleur € 135

1/4 pagina
in Pikkeling Magazine

Diamant :   € 1.000
1 volledige pagina in het Pikkeling Magazine

&

Logo vermeld op de affiche en op voorpagina van het Pikkeling magazine 

&

Logo vermeld op de 15 straatspandoeken op de verschillende invalswegen
naar het festival

&

Link aan de groep + vermelding op 2 LED schermen wanneer deze groep optreedt

&

LED scherm : het logo met tekst van uw bedrijf geprojecteerd op 
het volledige scherm en herhaald in de loop De 2 LED schermen staan opgesteld 

op de Pikkeling-weide zowel zaterdag als zondag.



Contact
 Voorzitter VVV en algemene leiding De Pikkeling Verantwoordelijke sponsoring

 Chris Aelbrecht Hilde Van Nuffel
 GSM 0471 53 22 93 sponsoring@de-pikkeling.be
 chris.aelbrecht@de-pikkeling.be

Meer info over het internationaal folkloristisch oogstfeest pikkeling op WWW.DE-PIKKELING.BE
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