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Onze focus
Wildlife Film Festival Rotterdam
is het eerste en enige film festival
van Nederland met een focus op
natuur, milieu, duurzaamheid,
klimaatverandering en wildlife crime.
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Onze visie
We leven in een prachtige wereld met ongelofelijk veel
uitdagingen. Wij geloven in de kracht van film om een breed
publiek te inspireren en bewust te maken van het belang
van de natuur.

Wat we doen
Wildlife Film Festival Rotterdam zet jaarlijks een programma
neer waarbij kwalitatief hoogwaardige films van over de
hele wereld in competitieverband worden vertoond aan een
geïnteresseerd publiek. In 2021 vindt Wildlife Film Festival
Rotterdam voor de 7 de keer plaats van dinsdag 26 tot en
met zondag 31 oktober. De opening is in de grote zaal van
Theater Rotterdam Schouwburg. Alle overige vertoningen en
randprogrammering vinden plaats in Filmtheater Cinerama
Rotterdam. Daarnaast zijn alle films van WFFR gelijktijdig
online te zien via ons streamingskanaal.
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WFFR in cijfers

16.000
BEZOEKERS
2.000 NIEUWSBRIEF
ABONNEES
73% IS HOGER OPGELEID

80 FILMPROFESSIONALS
50
Q&A’S

11 FLAMINGO
AWARDS
2.000 LEERLINGEN BIJ
EDUCATIE PROGRAMMA

30 PREMIÈRES
10.000 BEZOEKERS
WFFR ON TOUR PROGRAMMA

15.000 VOLGERS
OP SOCIAL MEDIA

45% VAN DE BEZOEKERS
IS JONGER DAN 40 JAAR

120 FILMVERTONINGEN

11 NETWERK
EVENTS

NIEUW IN 2021:
EEN DAGELIJKS TALK PROGRAMMA MET INTERESSANTE SPREKERS
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Sponsorpakketten
SPONSORPAKKET
De Kikker

•
•
•
•
•
•

Partner van WFFR
Logo vermelding op WFFR website met doorlink
Huisstijl zichtbaarheid in programmaboekje (logo)
1/9 pagina advertentieruimte in programmaboekje
Tonen logo voorafgaand aan alle films
2x All-access passen inclusief de openingsavond, de prijsuitreiking
(Flamingo Award Ceremonie), borrels en buffet.
Prijs: € 2.000,–

SPONSORPAKKET
De Vos

voor het pakket De Vos geldt hetzelfde als pakket De Kikker met daarbij extra:

•
•
•
•
•
•

Mogelijkheid vertonen commercial voorafgaand aan alle films
gedurende 2 festivaldagen
Tonen logo voorafgaand aan alle films (groter formaat)
Eigen personeel/leden of donateurs krijgen 25% korting op alle tickets
Aandacht aan partnership op social media en item(s) in nieuwsbrief
1/16 pagina advertentieruimte op alle e-tickets
4x All-access passen inclusief de openingsavond, de prijsuitreiking
(Flamingo Award Ceremonie), borrels en buffet (i.p.v. 2x)
Prijs: € 5.000,–

SPONSORPAKKET
Het Edelhert

voor het pakket Het Edelhert geldt hetzelfde als pakket De Vos met daarbij extra:

•
•
•
•
•
•
•

Mogelijkheid vertonen commercial voorafgaand aan alle films tijdens
het gehele festival, zowel in de bioscoop als online
1/8 pagina advertentieruimte op alle e-tickets (i.p.v. 1/16 pagina)
2/9 pagina advertentieruimte in programmaboekje (i.p.v. 1/9 pagina)
Uw logo met doorlink naar uw website op alle pagina’s van wffr.nl
Logo vermelding op alle posters (deze hangt in diverse grote steden)
Vermelding in persberichten
8x All-access passen inclusief de openingsavond, de prijsuitreiking
(Flamingo Award Ceremonie), borrels en buffet (i.p.v. 4x)
Prijs: € 15.000,–

SPONSORPAKKET
De Walvis

voor het pakket De Walvis geldt hetzelfde als pakket Het Edelhert met daarbij extra:

•
•
•
•
•
•
•
•

U wordt als hoofdsponsor genoemd in alle WFFR uitingen
Een compleet verzorgde filmmiddag of –avond (incl. borrel) met een film
naar keuze voor een groep van maximaal 145 personen
De VIP-lounge zal uw naam dragen
Standruimte op het festivalterrein
Uw logo staat exclusief op de voorzijde van het programmaboekje
Uw logo wordt prominent getoond voorafgaand aan alle films
Gelegenheid tot spreken op de openingsavond van het festival
Naamgeving van een van de Flamingo Award categorieën (naar keuze)
Prijs: op aanvraag en afhankelijk van de wens
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Losse branding opties
Branding item

Prijs

Extra info

Banner op wffr.nl

€ 500,–

Zie toelichting p. 9

1/16 pagina advertentieruimte
op alle e-tickets

€ 500,–

Zie toelichting p. 9

1/8 pagina advertentieruimte
op alle e-tickets

€ 900,–

Zie toelichting p. 9

1/9 pagina in programmaboekje

€ 550,–

Zie toelichting p. 9

2/9 pagina in programmaboekje

€ 1000,–

Zie toelichting p. 9

Branding scheurkaart

€ 1000,–

Iedere bezoeker krijgt deze fysiek
in handen en bepaalt hiermee de
publieksprijs

Branding scheurkaart + Naamgever
Publieksprijs

€ 2.400,–

Naamgever Award

€ 1.750,–

De betreffende filmcategorie draagt
de naam van uw bedrijf en tevens mag
u de prijs fysiek overhandigen en een
toelichting geven tijdens de Flamingo
Awardshow

Commercial (hele dag)

€ 1.750,–

Voorafgaand aan alle films op een dag
naar keuze

Branding vrijwilligers t-shirt

€ 2.000,–

Deze wordt gedragen door alle
50 vrijwilligers gedurende 5 festivaldagen

Branding Talks Programma

€ 2.500,–

Het Talks Programma zal de naam van
uw bedrijf dragen en in alle uitingen
terugkomen

Naamgever Best of the Fest programma
onderdeel

€ 3.000,–

Dit onderdeel zal volledig met de naam
van uw bedrijf gebrand worden en vindt
plaats op zaterdag- en zondagmiddag

Standruimte

€ 3.500,–

Commercial (hele festival)

€ 6.000,–

Voorafgaand aan alle films tijdens het
gehele festival, zo zowel in de bioscoop
als online

Er geldt een korting bij de combinatie van 2 of meer branding opties. Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.
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Banner op wffr.nl
WFFR biedt de mogelijkheid van een banner op de website www.wffr.nl. Deze website is de centrale plek waar alle
informatie rondom nieuws, achtergrond en ticketverkoop plaatsvindt. Het betreft een footer banner (uw logo met
doorlink naar uw website) op alle pagina’s van wffr.nl.
Unieke bezoekers
Bezochte pagina’s
Taal
Reserveringsdeadline

37.000
179.000
Nederlands
15 augustus 2021

Advertentieruimte op E-tickets
Twee op de drie festivalbezoekers koopt zijn ticket online. Een bezoeker ontvangt zijn e-ticket per e-mail, voorzien
van een barcode, die direct na het bestellen kan worden geprint. Uw advertentie springt dus meteen in het oog.
Oplage
Taal
Reserveringsdeadline

12.500
Nederlands
15 augustus 2021

Advertentieruimte in Programmaboekje
Het gehele festivalprogramma wordt bekend gemaakt via het programmaboekje dat in openbare ruimtes en het
festival wordt verspreid. Een moment waar trouwe festivalbezoekers en groen minnend Nederland naar uitkijken.
Daarnaast fungeert het handig uitvouwbare programmaboekje als gids die ook tijdens het festival veelvuldig
wordt geraadpleegd. Advertenties springen dus meermaals in het oog.
Oplage
Verschijningsdatum
Omvang
Taal
Reserveringsdeadline

8.000
1 oktober 2021
Uitvouwbaar (4x A4 voorkant en 4x A4 achterkant)
Nederlands
1 september 2021
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Interesse?
Indien u geïnteresseerd bent in een van de sponsorpakketten
of wilt afwijken van de mogelijkheden kunt u ons benaderen via
sponsoring@wffr.nl of bellen naar 06-14 06 02 29
WFRR staat ook open voor donaties.
Zie hiervoor onze website www.wffr.nl/doneren

Deze sponsoren gingen u voor in 2020:
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Grafisch ontwerp: studio de Ronners, Rotterdam

Vind ons ook op:

