
SPONSORPARTNERGIDS 2022

Hét Food Experience event 
van Zeeland



VOORWOORD

Culinair Zeeland
Zeeland heeft (relatief) verre-
weg de meeste Michelin-ster-
ren van heel Nederland. Dat 
is natuurlijk niet zonder re-
den. De invloed van de zee is 
in Zeeland overal voelbaar, 
maar in het eten van Zeeland 
is het proefbaar. De Zeeuwse 
koks maken dankbaar gebruik 
van de schaal- en schelp-
dieren, de zeegroenten en de 
prachtige producten uit de 
zilte kleigrond. 

En waar kun je deze heerlijk-
heden beter ervaren dan op 
de Boulevard van Vlissingen 
met een blik op de voorbijva-
rende schepen op de Wester-
schelde. De krijsende meeu-
wen die jaloers lonken naar 
de heerlijkheden die voorbij 
komen tijdens het nieuwe 
culinaire evenement de Bou-
levard Experience. 

Trots presenteren tijdens deze 
drie dagen Zeeuwse boeren 
hun prachtige producten van 
het Zeeuwse land, brouwers 
het speciaalbier met hun lo-

kale signatuur en koks ma-
ken bereidingen met typisch 
Zeeuwse ingrediënten van het 
land of uit de zee. Resulterend 
in een gezellige markt, food-
trucks en natuurlijk de record-
poging van langste mosselta-
fel van de wereld.

De Boulevard Experience is 
het evenement dat de echte 
lekkerbek niet kan en niet wil 
missen!

Pieter Ventevogel
directeur Cultuurwerf
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Foodtrucks met lekkers uit Zeeland

Boerenstands met streekproducten

Cookingbattles Zeeuws onderwijs

Vrijdagmiddag borrel met Zeeuwse speciaal bieren en hapjes

Familiedag met entertainment en food voor de kleintjes

Zeeuws top diner

Langste mosseltafel van de wereld 

Unieke Boulevard met Badstrand

Inwoners, bezoeker en toerist

Zeker Zeeuws & Yammi Yammi

PROGRAMMA

VRIJDAG 10 JUNI
16.00 - 22.00 uur vrijdagmiddagborrel met 
speciaal bier en Zeeuwse borrelhapjes 
voor het Walchers zakenleven, Zeeuwse stu-
denten en bezoekers 

18.00 - 22.00 uur VIP opening 
Alleen voor genodigden 

ZATERDAG 11 JUNI
10.00 - 22.00 uur boerenmarkt, foodtrucks en 
entertainment 
Proef, geniet en ontmoet

1800 - 20.00  uur langste mosseltafel record-
poging 
Alle mosselliefhebbers verzamelen aan de 
langste mosseltafel van Nederland 

ZONDAG 12 JUNI - familiedag
10.00 - 20.00 uur foodtrucks, kinderactivitei-
ten en entertainment 
Proef, geniet en speel 

15.00 - 17.00 uur finale EK beachvolleybal u22
Topsport op een unieke locatie 

18.00 - 21.00 uur Zeeuws top diner 

DE ZEEUWSE INGREDIËNTEN



SPONSORPARTNERSHIPS

Hoofdsponsor Gold Silver Bronze Vriend 
van

in overleg € 5.000 € 2.500 € 1.250 € 250

Branche-
exclusiviteit - - - -

Langste mos-
seltafel van 
Europa

32 16 8 2

Reclame LED- 
scherm Boule-
vard

 Vol 
scherm  

1/2 
scherm

1/4 
scherm

naams- 
vermelding

Eigen congres 
(excl. eten en 
drinken)

1 event in 
overleg - -

VIP-tickets 
Vip-opening 16 8 4 1

Topkok diner 
(tafel 4 perso-
nen)

2x 
viptafel 

1x 
viptafel 

2  
personen -

Lunch at Sea 8 4 2 -

Eventpromotie deelname - - -

Banieren/
spandoeken 4+4 2+2 1+1 -

Regionale pu-
bliciteit 1/8 pagina 1/16 pa-

gina
1/32 pa-

gina -

Website en 
social media prominent home-

page
logo en 
doorlink

logo en 
doorlink

Posters en 
flyers prominent spon-

sorbalk

Heeft u afwijkende wensen? Laat het ons weten. We kunnen uw sponsorpak-
ket op maat inrichten.

•	 Mogelijkheid tot branche-exclusiviteit 
•	 Vergroten van uw naamsbekendheid 
•	 Officieel	partnerschap	Boulevard	Experience	
•	 Boulevard Experience als business evenement om 

zaken te doen 
•	 Sterk netwerk met een sterk en groot aantal regio 

partners. Diverse hoogwaardige side-events voor 
uw klanten, relaties en medewerkers. 

•	 Free publicity door persberichten en media-aan-
dacht 

•	 Buitenreclame (d.m.v. bijvoorbeeld LED-scherm): 
zichtbaar en groter bereik dan traditionele media 

•	 Tonen van maatschappelijke verantwoordelijkheid
•	 Faciliteren van een gratis publieksevenement voor 

duizenden regionale bezoekers
•	 Uw bijdrage aan verduurzaming, ecologie en recy-

cling

VOORDELEN PARTNERSHIP



CONTACTGEGEVENS
Cultuurwerf
Sponsor manager,
Sander van Buren
+31 (0)6 26 85 26 64

sponsoring@boulevardexperience.nl
www.boulevardexperience.nl


