
SAMEN
GROEN-
ORANJE
www.kruikenstad.nl

Sluit je aan bij het gezelligste 
zakelijke netwerk van Tilburg!

KRUIKENSTAD



HET GEZELLIGSTE ZAKELIJKE 
NETWERK VAN TILBURG
De Carnavalsstichting Tilburg zet zich al jaren in om een professionele bijdrage 

te leveren aan het openbaar carnaval in Kruikenstad.  Ieder jaar worden we 

ondersteund door een grote groep vrijwilligers, de Gemeente Tilburg, 

particuliere donateurs én het laagdrempelige zakelijke Kruikennetwerk.

Kruikenstad.nl

Met zo’n 200.000 
unieke bezoekers per 
kwartaal, meer dan 150 
carnavalsverenigingen 
met duizenden leden 
die aangemeld zijn én al 
meer dan 125 
sponsoren, dé online 
plek voor carnaval in 
Tilburg.

SAMEN GROEN-ORANJE! PAKKET
plestik

€ 444,44
excl. BTW

We zijn trots op onze sponsoren en laten dat graag zien! Als Plèstik-sponsor ben je verzekerd 
van naamsvermelding op de events, de drukbezochte website kruikenstad.com, de speciale 
sponsorpagina in het Brabants Dagblad, de sponsorpagina in de Kruikenkrant van de
Tilburgse Koerier en tijdens carnaval op de videowall midden op de Heuvel.

Nog beter zichtbaar tijdens carnaval in Kruikenstad? 
Breid je plèstik-pakket dan uit met extra exposure op de videowall midden op 

de Heuvel of neem deel aan de reclame-opstoet! Kijk voor meer informatie over 

de uitbreidingsmogelijkheden verderop in deze brochure. 

Meer info? Neem contact op via fondsenwerving@kruikenstad.nl 

KRUIKENSTAD

Wat bieden wij? 

Een heuse Kruik kan natuurlijk niet zonder een 

groen-oranje sjaal en het stadsembleem met 

het Kruikenstadmotto en dus ontvangt u deze 

van ons: draag het groen-oranje met trots! 

Het Plèstik-pakket biedt toegang voor één 
persoon bij de volgende evenementen:

Traditiegetrouw wordt op Elf-elf het startsein 

gegeven voor het nieuwe carnavalsseizoen 

en worden de prins en zijn gevolg bekend 

gemaakt. Wees welkom in de exclusieve 

VIP-area waar we een speciaal arrangement 

serveren, alles goed te zien is én onze 

sponsoren met elkaar het glas kunnen heffen.

Voorafgaand aan het Prinsenbal nodigt de 

Prins het uitgebreide Kruikennetwerk uit om 

elkaar onder het genot van een hapje en een 

drankje te ontmoeten. Gegarandeerd een 

spectaculaire avond waarbij wij elk jaar te gast 

zijn bij een andere Kruikenzoak of Kruikenkroeg 

voordat het feest bij 013 wordt voortgezet.

Voordat het Twidde Kruikenconcert losbarst, 

nodigen we je uit voor het VIP-diner waarbij je 

wordt ondergedompeld in een magische 

ambiance. We serveren een heerlijk 3-gangen-

menu (inclusief drankjes) en trakteren op 

carnavalesk topentertainment terwijl we ons 

voorbereiden op het Kruikenconcert.

Leg op carnavalsvrijdag ‘unne goeie bodum’ 

tijdens de befaamde Bodumpkustocht in het 

centrum van Kruikenstad. Wij trakteren, dus 

tot 20:00 uur kun je je portemonnee in je zak 

houden. 

Voordat het nieuwe seizoen van start gaat 

nodigen wij je uit voor de exclusieve 

sponsorborrel waarbij het gehele kruiken-

netwerk aanwezig is! Elk jaar zijn wij te gast bij 

een wisselende Scheutige afschieter waar wij 

onder het genot van een hapje en een drankje 

het glas heffen op het naderende seizoen.

http://www.kruikenstad.nl
mailto:fondsenwerving%40kruikenstad.nl?subject=


Kruikenstad.nl

Met zo’n 200.000 
unieke bezoekers per 
kwartaal, meer dan 150 
carnavalsverenigingen 
met duizenden leden 
die aangemeld zijn én 
al meer dan 125 
sponsoren, dé online 
plek voor carnaval in 
Tilburg.

HET GEZELLIGSTE ZAKELIJKE 
NETWERK VAN TILBURG

SAMEN GROEN-ORANJE!

De Carnavalsstichting Tilburg zet zich al jaren in om een professionele bijdrage 

te leveren aan het openbaar carnaval in Kruikenstad.  Ieder jaar worden we 

ondersteund door een grote groep vrijwilligers, de Gemeente Tilburg, 

particuliere donateurs én het laagdrempelige zakelijke Kruikennetwerk.

PAKKET

€ 888,88
excl. BTW

plestikplus

We zijn trots op onze sponsoren en laten dat graag zien! Als Plèstik plus-sponsor ben je 
verzekerd van naamsvermelding op de events, de drukbezochte website kruikenstad.com, 
de speciale sponsorpagina in het Brabants Dagblad, de sponsorpagina in de Kruikenkrant 
van de Tilburgse Koerier en tijdens carnaval op de videowall midden op de Heuvel.

Nog beter zichtbaar tijdens carnaval in Kruikenstad? 
Breid je plèstik plus-pakket dan uit met extra exposure op de videowall midden 

op de Heuvel of neem deel aan de reclame-opstoet! Kijk voor meer informatie 

over de uitbreidingsmogelijkheden verderop in deze brochure. 

Meer info? Neem contact op via fondsenwerving@kruikenstad.nl 

KRUIKENSTAD

Wat bieden wij? 

Een heuse Kruik kan natuurlijk niet zonder een 

groen-oranje sjaal en het stadsembleem met 

het Kruikenstadmotto en dus ontvangt u deze 

van ons: draag het groen-oranje met trots! 

Het Plèstik plus-pakket biedt toegang voor 

één persoon bij de volgende evenementen:

Traditiegetrouw wordt op Elf-elf het startsein 

gegeven voor het nieuwe carnavalsseizoen 

en worden de prins en zijn gevolg bekend 

gemaakt. Wees welkom in de exclusieve 

VIP-area waar we een speciaal arrangement 

serveren, alles goed te zien is én onze 

sponsoren met elkaar het glas kunnen heffen.

Voorafgaand aan het Prinsenbal nodigt de 

Prins het uitgebreide Kruikennetwerk uit om 

elkaar onder het genot van een hapje en een 

drankje te ontmoeten. Gegarandeerd een 

spectaculaire avond waarbij wij elk jaar te gast 

zijn bij een andere Kruikenzoak of Kruikenkroeg 

voordat het feest bij 013 wordt voortgezet.

Voordat het Twidde Kruikenconcert losbarst, 

nodigen we je uit voor het VIP-diner waarbij je 

wordt ondergedompeld in een magische 

ambiance. We serveren een heerlijk 3-gangen-

menu (inclusief drankjes) en trakteren op 

carnavalesk topentertainment terwijl we ons 

voorbereiden op het kruikenconcert.

Leg op carnavalsvrijdag ‘unne goeie bodum’ 

tijdens de befaamde Bodumpkustocht in het 

centrum van Kruikenstad. Wij trakteren, dus 

tot 20:00 uur kun je je portemonnee in je zak 

houden. 

Voordat het nieuwe seizoen van start gaat 

nodigen wij je uit voor de exclusieve 

sponsorborrel waarbij het gehele kruiken-

netwerk aanwezig is! Elk jaar zijn wij te gast bij 

een wisselende Scheutige afschieter waar wij 

onder het genot van een hapje en een drankje 

het glas heffen op het naderende seizoen.

http://www.kruikenstad.nl
mailto:fondsenwerving%40kruikenstad.nl?subject=


HET GEZELLIGSTE ZAKELIJKE 
NETWERK VAN TILBURG

Wat bieden wij? 

Een heuse Kruik kan natuurlijk niet zonder een 

groen-oranje sjaal (u ontvangt er 2) en het stads-

embleem met het Kruikenstadmotto en dus ontvangt 

u deze van ons: draag het groen-oranje met trots! 

Daarnaast ontvang je 22 Kruikenmunten. Het 

Brons -pakket biedt toegang voor twee personen.

Traditiegetrouw wordt op Elf-elf het startsein 

gegeven voor het nieuwe carnavalsseizoen en 

worden de prins en zijn gevolg bekend gemaakt. 

Wees welkom in de exclusieve VIP-area waar we een 

speciaal arrangement serveren, alles goed te zien 

is én onze sponsoren met elkaar het glas kunnen 

heffen.

Sluit aan bij het muzikale festijn dat Zumme Zinge?! 

heet en zit op de eerste rij als het lied gekozen wordt 

dat de Prins van Kruiken stad en zijn Gevolg zal bege-

leiden gedurende het hele seizoen!

Voorafgaand aan het Prinsenbal nodigt de Prins het 

uitgebreide Kruikennetwerk uit om elkaar onder het 

genot van een hapje en een drankje te ontmoeten. 

Gegarandeerd een spectaculaire avond waarbij wij 

elk jaar te gast zijn bij een andere Kruikenzoak of 

Kruikenkroeg voordat het feest bij 013 wordt 

voortgezet.

Voordat het Twidde Kruikenconcert losbarst, 

nodigen we je uit voor het VIP-diner waarbij je wordt 

ondergedompeld in een magische ambiance. We 

serveren een heerlijk 3-gangenmenu (inclusief drank-

jes) en trakteren op carnavalesk topentertainment 

terwijl we ons voorbereiden op het kruikenconcert.

Na het carnavalsweekend is het ook weer 

tijd voor bezinning en verbinding tijdens de 

Kruikenviering. Vrolijk, gezellig, ontroerend en 

met volop muziek en zang. Na de viering wordt het 

Kruikenpaar in de onecht verbonden én ben je van 

harte uitgenodigd op de Kruikenbruiloft. 

Voordat het nieuwe seizoen van start gaat 

nodigen wij je uit voor de exclusieve sponsorborrel 

waarbij het gehele kruikennetwerk aanwezig is! Elk 

jaar zijn wij te gast bij een wisselende Scheutige 

afschieter waar wij onder het genot van een hapje 

en een drankje het glas heffen op het naderende 

seizoen.

SAMEN GROEN-ORANJE!

De Carnavalsstichting Tilburg zet zich al jaren in om een professionele bijdrage 

te leveren aan het openbaar carnaval in Kruikenstad.  Ieder jaar worden we 

ondersteund door een grote groep vrijwilligers, de Gemeente Tilburg, 

particuliere donateurs én het laagdrempelige zakelijke Kruikennetwerk.

PAKKET

€ 1222,22
excl. BTW

brons

Meer info? Neem contact op via fondsenwerving@kruikenstad.nl 

We zijn trots op onze sponsoren en laten dat graag zien! Als Brons-sponsor ben je verzekerd 
van naamsvermelding op de events, de drukbezochte website kruikenstad.com, de speciale 
sponsorpagina in het Brabants Dagblad, de sponsorpagina in de Kruikenkrant van de
Tilburgse Koerier en tijdens carnaval op de videowall midden op de Heuvel.

Nog beter zichtbaar tijdens carnaval in Kruikenstad? 
Breid je brons-pakket dan uit met extra exposure op de videowall midden op de 

Heuvel of neem deel aan de reclame-opstoet! Kijk voor meer informatie over de 

uitbreidingsmogelijkheden verderop in deze brochure. 

KRUIKENSTAD

Kruikenstad.nl

Met zo’n 200.000 
unieke bezoekers per 
kwartaal, meer dan 150 
carnavalsverenigingen 
met duizenden leden 
die aangemeld zijn én 
al meer dan 125 
sponsoren, dé online 
plek voor carnaval in 
Tilburg.

mailto:fondsenwerving%40kruikenstad.nl%20?subject=
http://www.kruikenstad.nl


Meer info? Neem contact op via fondsenwerving@kruikenstad.nl 

     VÈÈFKIRELLUF 2019

Wat bieden wij? 

Een heuse Kruik kan natuurlijk niet zonder een 

groen-oranje sjaal (u ontvangt er 4) en het 

stadsembleem met het Kruikenstadmotto en dus

ontvangt u deze van ons: draag het groen-oranje 

met trots! Daarnaast ontvang je 44 Kruiken-

munten. Het Zilver-pakket biedt toegang voor 

twee personen.

Traditiegetrouw wordt op Elf-elf het startsein

gegeven voor het nieuwe carnavalsseizoen en 

worden de prins en zijn gevolg bekend gemaakt. 

Wees welkom in de exclusieve VIP-area waar we 

een speciaal arrangement serveren, alles goed 

te zien is én onze sponsoren met elkaar het glas 

kunnen heffen.

Sluit aan bij het muzikale festijn dat Zumme 

Zinge?! heet en zit op de eerste rij als het lied 

gekozen wordt dat de Prins van Kruikenstad en zijn 

Gevolg zal begeleiden gedurende het hele seizoen!

Voorafgaand aan het Prinsenbal nodigt de Prins 

het uitgebreide Kruikennetwerk uit om elkaar onder 

het genot van een hapje en een drankje te 

ontmoeten. Gegarandeerd een spectaculaire avond 

waarbij wij elk jaar te gast zijn bij een andere

Kruikenzoak of Kruikenkroeg voordat het feest bij 

013 wordt voortgezet.

Voordat het Twidde Kruikenconcert losbarst, 

nodigen we je uit voor het VIP-diner waarbij je 

wordt ondergedompeld in een magische 

ambiance. We serveren een heerlijk 3-gangenmenu 

(inclusief drankjes) en trakteren op carnavalesk 

topentertainment terwijl we ons voorbereiden op 

het kruikenconcert. We reserveren 4 plekken voor 

je!

Na het carnavalsweekend is het ook weer tijd voor 

bezinning en verbinding tijdens de Kruiken-

viering. Vrolijk, gezellig, ontroerend en met volop 

muziek en zang. Na de viering wordt het Kruiken-

paar in de onecht verbonden én ben je van harte 

uitgenodigd op de Kruikenbruiloft. 

Voordat het nieuwe seizoen van start gaat nodigen 

wij je uit voor de exclusieve sponsorborrel waarbij 

het gehele kruikennetwerk aanwezig is! Elk jaar zijn 

wij te gast bij een wisselende Scheutige afschieter 

waar wij onder het genot van een hapje en een 

drankje het glas heffen op het naderende seizoen.

HET GEZELLIGSTE ZAKELIJKE 
NETWERK VAN TILBURG

SAMEN GROEN-ORANJE!

De Carnavalsstichting Tilburg zet zich al jaren in om een professionele bijdrage 

te leveren aan het openbaar carnaval in Kruikenstad.  Ieder jaar worden we 

ondersteund door een grote groep vrijwilligers, de Gemeente Tilburg, 

particuliere donateurs én het laagdrempelige zakelijke Kruikennetwerk.

PAKKET

€ 1999,99
excl. BTW

zilver

KRUIKENSTAD

Kruikenstad.nl

Met zo’n 200.000 
unieke bezoekers per 
kwartaal, meer dan 150 
carnavalsverenigingen 
met duizenden leden 
die aangemeld zijn én 
al meer dan 125 
sponsoren, dé online 
plek voor carnaval in 
Tilburg.

We zijn trots op onze sponsoren en laten dat graag zien! Als Zilver-sponsor ben je verzekerd 
van logovermelding op de events, de drukbezochte website kruikenstad.com, de speciale 
sponsorpagina in het Brabants Dagblad, de sponsorpagina in de Kruikenkrant van de
Tilburgse Koerier en tijdens carnaval op de videowall midden op de Heuvel.

Nog beter zichtbaar tijdens carnaval in Kruikenstad? 
Breid je Zilver-pakket dan uit met extra exposure op de videowall midden op de 

Heuvel of neem deel aan de reclame-opstoet! Kijk voor meer informatie over de 

uitbreidingsmogelijkheden verderop in deze brochure. 

mailto:fondsenwerving%40kruikenstad.nl%20?subject=
http://www.kruikenstad.nl


Wat bieden wij? 

Een heuse Kruik kan natuurlijk niet zonder een 

groen-oranje sjaal (u ontvangt er 6) en het 

stadsembleem met het Kruikenstadmotto en dus 

ontvangt u deze van ons: draag het groen-oranje 

met trots! Daarnaast ontvang je 66 Kruikenmunten. 

Het goud pakket biedt toegang aan 4 personen 

voor de volgende evenementen:

Traditiegetrouw wordt op Elf-elf het startsein 

gegeven voor het nieuwe carnavalsseizoen en

worden de prins en zijn gevolg bekend gemaakt. 

Wees welkom in de exclusieve VIP-area waar we een 

speciaal arrangement serveren, alles goed te zien is 

én onze sponsoren met elkaar het glas kunnen 

heffen.  

Benieuwd naar dé Kruikenkraker van het komende 

carnavalsjaar? Sluit aan bij het muzikale festijn dat 

Zumme Zinge?! heet en zit op de eerste rij als het 

lied gekozen wordt dat de Prins van Kruikenstad 

en zijn Gevolg zal begeleiden gedurende het hele 

seizoen! 

Voorafgaand aan het Prinsenbal nodigt de Prins het 

uitgebreide Kruikennetwerk uit om elkaar onder het 

genot van een hapje en een drankje te ontmoeten. 

Gegarandeerd een spectaculaire avond waarbij wij 

elk jaar te gast zijn bij een andere Kruikenzoak 

of Kruikenkroeg voordat het feest bij 013 wordt 

voortgezet. 

Voordat het Twidde Kruikenconcert losbarst, 

nodigen we je uit voor het VIP-diner waarbij je 

wordt ondergedompeld in een magische ambiance. 

We serveren een heerlijk 3-gangenmenu 

(inclusief drankjes) en trakteren op carnavalesk 

topentertainment terwijl we ons voorbereiden op 

het kruikenconcert. We reserveren een tafel voor 

6 personen voor je!

Voordat het nieuwe seizoen van start gaat nodigen 

wij je uit voor de exclusieve sponsorborrel waarbij 

het gehele kruikennetwerk aanwezig is! Elk jaar zijn 

wij te gast bij een wisselende Scheutige afschieter 

waar wij onder het genot van een hapje en een 

drankje het glas heffen op het naderende seizoen.

Na het carnavalsweekend is het ook weer tijd 

voor bezinning en verbinding tijdens de Kruiken-

viering. Vrolijk, gezellig, ontroerend en met 

volop muziek en zang. Na de viering wordt het 

Kruikenpaar in de onecht verbonden én ben je 

met je gezelschap van harte uitgenodigd op de 

Kruikenbruiloft. 

SAMEN GROEN-ORANJE!

De Carnavalsstichting Tilburg zet zich al jaren in om een professionele bijdrage 

te leveren aan het openbaar carnaval in Kruikenstad.  Ieder jaar worden we 

ondersteund door een grote groep vrijwilligers, de Gemeente Tilburg, 

particuliere donateurs én het laagdrempelige zakelijke Kruikennetwerk.

PAKKET

excl. BTW

goudHET GEZELLIGSTE ZAKELIJKE 
NETWERK VAN TILBURG € 3111,11

KRUIKENSTAD

Kruikenstad.nl

Met zo’n 200.000 
unieke bezoekers per 
kwartaal, meer dan 150 
carnavalsverenigingen 
met duizenden leden 
die aangemeld zijn én 
al meer dan 125 
sponsoren, dé online 
plek voor carnaval in 
Tilburg.

Meer info? Neem contact op via fondsenwerving@kruikenstad.nl 
We zijn trots op onze sponsoren en laten dat graag zien! Als Goud-sponsor ben je verzekerd 
van logovermelding op de events, de drukbezochte website kruikenstad.com, de speciale 
sponsorpagina in het Brabants Dagblad, de sponsorpagina in de Kruikenkrant van de
Tilburgse Koerier en tijdens carnaval op de videowall midden op de Heuvel.

Nog beter zichtbaar tijdens carnaval in Kruikenstad? 
Breid je Goud-pakket dan uit met extra exposure op de videowall midden op de 

Heuvel of neem deel aan de reclame-opstoet! Kijk voor meer informatie over de 

uitbreidingsmogelijkheden verderop in deze brochure. 

http://www.kruikenstad.nl
mailto:fondsenwerving%40kruikenstad.nl%20?subject=


Nog beter zichtbaar tijdens carnaval in Kruikenstad? 
Breid je Goud Plus-pakket dan uit met vertoning op de Heuvel Videowall in het 

hart van Kruikenstad. Van logovertoning tot een volledige animatie: bekijk alle 

mogelijkheden op Kruikenstad.nl.  

Wat bieden wij? 

Een heuse Kruik kan natuurlijk niet zonder een 

groen-oranje sjaal (u ontvangt er 8) en het stads-

embleem met het Kruikenstadmotto en dus 

ontvangt u deze van ons: draag het groen-oranje 

met trots! Daarnaast ontvang je 88 Kruikenmunten. 

Het goud-plus pakket biedt toegang voor 4 

personen voor de volgende evenementen:

Traditiegetrouw wordt op Elf-elf het startsein 

gegeven voor het nieuwe carnavalsseizoen en 

worden de prins en zijn gevolg bekend gemaakt. 

Wees welkom in de exclusieve VIP-area waar we een 

speciaal arrangement serveren, alles goed te zien is 

én onze sponsoren met elkaar het glas kunnen 

heffen. 

Benieuwd naar dé Kruikenkraker van het komende 

carnavalsjaar? Sluit aan bij het muzikale festijn dat 

Zumme Zinge?! heet en zit op de eerste rij als het 

lied gekozen wordt dat de Prins van Kruikenstad 

en zijn Gevolg zal begeleiden gedurende het hele 

seizoen! 

Voorafgaand aan het Prinsenbal nodigt de Prins

het uitgebreide Kruikennetwerk uit om elkaar 

onder het genot van een hapje en een drankje 

te ontmoeten. 

Gegarandeerd een spectaculaire avond waarbij 

wij elk jaar te gast zijn bij een andere Kruikenzoak 

of Kruikenkroeg voordat het feest bij 013 wordt 

voortgezet. 

Voordat het Twidde Kruikenconcert losbarst, 

nodigen we je uit voor het VIP-diner waarbij je wordt 

ondergedompeld in een magische ambiance. We 

serveren een heerlijk 3-gangenmenu (inclusief drank-

jes) en trakteren op carnavalesk topentertainment 

terwijl we ons voorbereiden op het kruikenconcert. 

We reserveren een tafel voor 8 personen voor je!

Na het carnavalsweekend is het ook weer tijd voor 

bezinning en verbinding tijdens de Kruikenviering. 

Vrolijk, gezellig, ontroerend en met volop muziek 

en zang. Na de viering wordt het Kruikenpaar in de 

onecht verbonden én ben je van harte uitgenodigd 

op de Kruikenbruiloft!

Voordat het nieuwe seizoen van start gaat nodigen 

wij je uit voor de exclusieve sponsorborrel waarbij 

het gehele kruikennetwerk aanwezig is! Elk jaar zijn 

wij te gast bij een wisselende Scheutige afschieter 

waar wij onder het genot van een hapje en een 

drankje het glas heffen op het naderende seizoen.

SAMEN GROEN-ORANJE!

De Carnavalsstichting Tilburg zet zich al jaren in om een professionele bijdrage 

te leveren aan het openbaar carnaval in Kruikenstad.  Ieder jaar worden we 

ondersteund door een grote groep vrijwilligers, de Gemeente Tilburg, 

particuliere donateurs én het laagdrempelige zakelijke Kruikennetwerk.

PAKKET

€ 3666,66
excl. BTW

goudHET GEZELLIGSTE ZAKELIJKE 
NETWERK VAN TILBURG plus

Meer info? Neem contact op via fondsenwerving@kruikenstad.nl 

We zijn trots op onze sponsoren en laten dat graag zien! Als Goud plus-sponsor ben 
je verzekerd van logovermelding op de events, de drukbezochte website kruikenstad.com, 
de speciale sponsorpagina in het Brabants Dagblad, de sponsorpagina in de Kruikenkrant 
van de Tilburgse Koerier en tijdens carnaval op de videowall midden op de Heuvel.

KRUIKENSTAD

Kruikenstad.nl

Met zo’n 200.000 
unieke bezoekers per 
kwartaal, meer dan 150 
carnavalsverenigingen 
met duizenden leden 
die aangemeld zijn én 
al meer dan 125 
sponsoren, dé online 
plek voor carnaval in 
Tilburg.

http://www.Kruikenstad.nl
mailto:fondsenwerving%40kruikenstad.nl%20?subject=
http://www.kruikenstad.nl


SAMEN GROEN-ORANJE!

Wij zijn trots op onze sponsors en laten dat graag zien! Als sponsor bent u 

verzekerd van vermelding op de drukbezochte website Kruikenstad.nl, op de 

speciale sponsorpagina in het Brabants Dagblad en door middel van  een 

banner op de videowall op De Heuvel tijdens carnaval. Wilt u uw bedrijf echter meer 

kenbaar maken? Dan bieden wij tijdens carnaval nog een aantal mogelijkheden! 

MOGELIJKHEDEN EXPOSURE

KRUIKENSTAD

exposurePAKKETEN

€ 1111,11
excl. BTW

v.a.

VIDEOWALL OP DE HEUVEL:
In het hart van Kruikenstad staat gedurende carnaval een speciale videowall tot uw 
beschikking. Deze biedt veel mogelijkheden, van full screen logovertoning tot een 
volledige animatie! Wij hebben hiervoor een aantal pakketten samengesteld:

Videowall “veul” exposure:      € 1.111,=       
• Statische logovertoning
• 2x per uur enkel uw logo full screen op de Heuvel.

Videowall “meer” exposure:      € 2.222,=
• Geanimeerde logovertoning
• 4x per uur enkel uw logo full screen op de Heuvel.

Videowall “miste” exposure:      € 3.333,= 
• Vaste (statische) logovertoning
• Geanimeerde logovertoning
• 4x per uur enkel uw logo full screen in beeld
• Extra content mogelijk op maat, 
  bijvoorbeeld 4x per uur een wisselende animatie.

RECLAME-OPSTOET:
Met ruim 100 deelnemende groepen is d’n opstoet op carnavalszondag hèt hoogtepunt 
van carnaval in Kruikenstad! Elk jaar trekt d’n opstoet ongeveer 125.000 toeschouwers en 
wordt hij live uitgezonden op Omroep Brabant. Bent u op zoek om uw bedrijf op een 
ludieke wijze te presenteren en uw naamsbekendheid significant te vergroten? 
Dan nodigen wij u graag uit om op carnavaleske wijze deel te nemen aan de 
reclameopstoet! 

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden: fondsenwerving@kruikenstad.nl
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Tip! Noteer alle data van onze 
evenementen alvast in de agenda. 
Deze zijn eenvoudig te importeren 
via Kruikenstad.nl      

Het openbaar carnaval in Kruikenstad wordt mede 
mogelijk gemaakt door de Carnavalsstichting Tilburg. 
Een dankbare taak waarmee we de groen-oranje 
beleving van de stad waarborgen. Met respect voor 
onze tradities leveren we een professionele bijdrage 
aan evenementen in en rondom Kruikenstad door deze 
te faciliteren en organiseren. We moedigen alle Kruiken 
en Kruikinnen, jong en oud, aan om dit grootse feest in 
Kruikenstad samen te vieren. Daar zijn wij trots op!

SAMEN
GROEN-
ORANJE

KRUIKENSTAD


