
Event naam:
Plaats van het event: 

Event dag(en):
Naam organisatie:
Aantal bezoekers:

Bezoekers/dag: 
Website:

Sinner’s Day Summer

Oostende  

Maria-Hendrikapark

24-26 juni (3 dagen)

Wave to Synth 
12.000  

4.000

www.sinnersday.com

EVENT ID

• Gratis parking

• Backstage tours 

• Uniek zicht  
   op het podium
 

• Shuttle Service 

• Frontstage VIP    
   zone

B2B

• Unieke locatie

• Enthousiaste muziekliefhebbers 

• Gemiddelde leeftijd 45 jaar

• Prominente visibiliteit op het festival

• Merk activatiemogelijkheden zowel online  
   als terplaatse

• Exclusiviteit en communicatierechten

• Communicatiecampagnes 

• Netwerkmogelijkheden

ONZE SPONSORVOORDELEN

the best of  
the best of  

new wave, 
new wave, 

goth, ebm  
goth, ebm  

and more!
and more!

SKINNY PUPPY, FRONT 242, 
SKINNY PUPPY, FRONT 242, 

AROMA DI AMORE, THE MISSION,  
AROMA DI AMORE, THE MISSION,  

PUBLIC IMAGE LTD.,  PUBLIC IMAGE LTD.,  

and many more!and many more!  

SUMMER

ONS DNA 
Onze passie blijft het programmeren en promoten van de (Inter) 
nationale New Wave, EBM, Goth en Punk genre. De trouwe  
bezoekers van Sinner’s day surfen op nostalgische – en recente 
vibes van hun ‘helden’ en brengen daarvoor graag friends & 
family mee. Onze grootste troeven: sterke organisatie, een zeer 
volwassen en dedicated publiek, van nostalgische muziek tot de 
nieuwste bands en steeds een idyllische locatie. Nodig uw  
klanten, leads of medewerkers uit voor een onvergetelijke 
sfeervolle avond. Sinner’s day biedt 2 hospitality formules aan. 

OSTEND BUSINESS LOUNGE 
De hospitality formule “OSTEND BUSINESS LOUNGE” focust zich 
op een intense  muziek beleving voor u en uw gasten. VIP parking  
met shuttle service, toegang tot de Ostend Business Lounge met 
open bar en een 3-gangen diner (18u – 20u). Geniet van de muziek 
vanuit de Ostend Business Lounge of neem plaats in een speciale 
zone vlak voor het podium, voorbehouden voor de Ostend  
Business Lounge gasten.  

CLAIM THE LINE-UP 
Een ‘once in a lifetime’ beleving ! Inclusief VIP parking met shuttle 
service, VIP lounge met open bar, een 3-gangen diner (16u – 21u) 
en late night snack, VIP toilet, een exclusieve backstage tour en 
uw logo op de led walls tijdens het gekozen concert. U en uw 9 
klanten worden op het podium verwacht om in comfortabele  
zetels met een glas champagne in de hand het geclaimde  
optreden op enkele stappen van de artiest en uit het zicht van de 
massa  te volgen. 


