
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. 

WORD (HOOFD)PARTNER  
VAN HET FESTIVAL! 
Bereik met het festival uw doelpubliek en ondersteun de 
passie van uw klanten. Gebruik de uitstraling en waarde 
van het Sinner’s Day festival in uw communicatie  
campagnes en PR activiteiten. Festival tickets, social media 
campagnes en online wedstrijden zijn maar enkele voor-
beelden hiervan en garanderen hier dan ook sector  
exclusiviteit. Ons team staat klaar om u hier in te  
begeleiden. 

CLAIM EEN VAN ONZE DRIE PODIA 
Claim met uw merk de mainstage, vip stage of The Batcave 
van het Sinner’s Day festival en communiceer hiermee in 
uw communicatie campagnes.

Event naam:
Plaats van het event: 

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

Bezoekers/dag: 
Website:

EVENT ID

B2B

ONZE SPONSORVOORDELEN

the best of  
the best of  

new wave, 
new wave, 

goth, ebm  
goth, ebm  

and more!
and more!

• Gratis parking

• Backstage tours 

• Uniek zicht  
   op het podium
 

• Shuttle Service 

• Frontstage VIP    
   zone

Sinner’s Day Summer 

Oostende  

Maria-Hendrikapark

24-26 juni (3 dagen)

Wave to Synth 
12.000  

4.000

www.sinnersday.com

• Unieke locatie

• Enthousiaste muziekliefhebbers 

• Gemiddelde leeftijd 45 jaar

• Prominente visibiliteit op het festival

• Merk activatiemogelijkheden zowel online  
   als terplaatse

• Exclusiviteit en communicatierechten

• Communicatiecampagnes 

• Netwerkmogelijkheden

VNV NATION, ECHO & THE BUNNYMEN, 
VNV NATION, ECHO & THE BUNNYMEN, 

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

PUBLIC IMAGE LTD.,  PUBLIC IMAGE LTD.,  

and many more!and many more!  



Wilt u meer weten wat we als event voor uw merk of bedrijf kunnen betekenen? 
Contacteer ons vrijblijvend voor een afspraak: 

0476 50 17 33 / vip@w-festival.com 

claim een van onze drie podia

                 
     
     
     
     
     
     
     
   

THE MAINSTAGE 
25.000 EURO (excl. BTW) 
• Volledige bannering podium (boven- en onder 
   kant) voor maximale zichtbaarheid (30m x 2m) 
• Dagelijks 10 VIP-festival tickets inclusief VIP  
   parking, inkom, VIP lounge met open bar 
• Dagelijks 50 standaard tickets 
• 500 full festival streaming tickets 
• Dagelijks backstage diner voor 10 personen  
   (3 gangen, drank inbegrepen) tussen 18-20u 
• 10 herasbanners rond het festivalterrein 
• Uw logo op alle gedrukte communicatie  
   (400.000 flyers/10.000 posters/250 herassen) 
• Frontstage plaatsen (staand) voor uw VIP’s 
• Uw logo op alle polsbandjes 
• Activatie mogelijk 

VIP STAGE 
15.000 EURO (excl. BTW) 
• De VIP lounge is ingericht in uw kleuren/huisstijl
• Dagelijks 10 VIP-festivaltickets inclusief VIP 
   parking, ingang, VIP lounge met open bar
• Dagelijks 50 standaard tickets
• 250 full festival streaming tickets
• 10 herasbanners rond het festivalterrein
• Uw logo op alle gedrukte communicatie  
   (400.000 flyers/10.000 posters/250 herassen)
• Uw logo op alle polsbandjes
• Activatie mogelijk  
• Dagelijkse backstage rondleiding voor uw 10  
   VIP’s 

THE BATCAVE 
12.500 EURO (excl. BTW) 
Een gigantische kadertent voorzien van een 
dansvloer, een kleurrijke Dj-set inclusief de  
juiste belichting, een eigen bar en de Batcave 
resident Dj’s die elke festivaldag van bij het  
openen tot het sluiten van de deuren present 

zijn!

• THE BATCAVE krijgt een make over met uw  
   kleuren/afbeeldingen/huisstijl
• Dagelijks 100 standaard tickets
• 100 full festival streaming tickets
• 10 herasbanners rond het festivalterrein
• Uw logo op alle gedrukte communicatie  
   (400.000 flyers/10.000 posters/250 herassen)
• Batcave resident DJ’s party in uw bedrijf op een  
   datum naar keuze (4u set)
• Uw logo op alle polsbandjes
• Activatie mogelijk

line-upline-up

VRIJDAG  ZATERDAG  ZONDAG

AROMA DI AMORE

MERCIFUL NUNS

AESTHETIC PERFECTION

STABBING WESTWARD

THE STRANGLERS

NOSFERATU

THE DANSE SOCIETY

DIVE

WEGSFEER

VNV NATION

PUBLIC IMAGE LTD.

NITZER EBB

DIARY OF DREAMS

TALK TO HER 

BOYTRONIC

TEST DEPT 

IST IST

KALTE NACHT 

DER KLINKE

ECHO & THE BUNNYMEN

THE MISSION

IAMX

FORCED TO MODE

TORUL 

ALGIERS 

ATMOSPHERE 

TRANS X 

ULTRA SUNN 


