
Vanaf 8 December 2017 staat de binnenstad van Zeist weer 6 weken lang in het teken van Winter 
Wonderland Zeist. Het Emmaplein wordt omgetoverd in een groot winterdorp en de binnenstad 
van Zeist wordt in een sfeervolle kerstdecoratie gehuld.

Een 200 m2 grote schaatsbaan vormt het centrale decor van Winter Wonderland Zeist. Vanuit de 
Winter Wunderbar kunnen de activiteiten op de schaatsbaan goed  worden gevolgd. Tegenover 
de Winter Wunderbar Grand Café ontstaat ook deze editie onze originele Tiroler Lounge, De 
Tiroler Lounge is ideaal voor uw bedrijfsfeest of relatie-ontvangst. Een grote kerstmarkt, drank- 
en eetstalletjes, het huis van de Kerstman en diverse attracties zorgen voor een ongekende 
winterambiance.

Het huis van de Kerstman is een succesformule.

Ook tijdens de komende editie zal het huis van de Kerstman een centrale rol innemen op het 
plein. Vanaf 8 december wonen en werken de Kerstman en zijn elfjes in hun eigen huis in Zeist. De 
bouwstijl is identiek aan die van zijn ‘home of Santa Claus’ in Rovaniemi in Finland.

Lees verderop alle informatie over interessante mogelijkheden om als bedrijf exclusief partner te 
worden van het huis van de Kerstman.

Met al deze elementen zal Zeist dit jaar wederom een wintersfeer uitstralen die u nergens anders 
aantreft. In samenwerking met Toerisme Utrechtse Heuvelrug wordt een communicatieplan 
uitgewerkt waarmee veel extra bezoekers naar Zeist zullen komen. Dit jaar is Zeist de gezelligste 
kerststad van Nederland!

Voor bedrijven en instellingen biedt Winter Wonderland Zeist interessante business pakketten. 
Wilt u gedurende 30 dagen exposure of wilt u uw relaties en/of medewerkers laten genieten in een 
ongedwongen wintersfeer? Kijk dan verderop voor een doeltreffend business pakket. Wilt u een 
pakket op maat? Neem dan contact op met de organisatie via telefoonnummer +31 6 46392617 of 
stuur een e-mail naar info@winterwonderlandzeist.nl

Wij verwelkomen u graag in winterse sferen in Zeist van 8 December 2017 tot en met 7 januari 
2018.



BUSINESSPAKKETTEN ‘PREMIUM’

RECLAMEBORDEN SCHAATSBAAN - VERMELDING DRUKWERK & PUBLICITEITSCAMPAGNE - 
NETWERK/VOUCHERS

PLATINA - BUSINESSPAKKET

Het Platina-pakket bestaat uit:

• branche-exclusiviteit 

• bedrijfsnaam wordt direct verbonden aan Winter Wonderland Zeist dus
  .....Winter Wonderland Zeist

• logo zéér prominent op alle communicatie-uitingen; alle drukwerk,  tv-commercials, 
krantenadvertenties, persberichten, website www.winterwonderlandzeist.nl (incl. link) en 
kleding medewerkers

• grote logo vermelding op evenement

• 9 meter (of 3 x 3 meter) reclamebord op binnenring schaatsbaan

• 6 meter (of 2 x 3 meter) reclamebord op buitenring schaatsbaan

• tv-spot op beeldschermen Winterland Café

• 25 kaarten voor officiële opening

• 100 Winterland Pakketten

• 400 entreekaarten schaatsbaan

         Kosten: € 10.000,-

DIAMANT - BUSINESSPAKKET

Het Diamant-pakket bestaat uit:

• logo zéér prominent op alle communicatie-uitingen; alle drukwerk, tv-commercials, 
krantenadvertenties en website www.winterwonderlandzeist.nl (incl. link)

• 6 meter (of 2 x 3 meter) reclamebord op binnenring schaatsbaan

• 6 meter (of 2 x 3 meter) reclamebord op buitenring schaatsbaan

• tv-spot op beeldschermen Winterland Café

• 15 kaarten voor officiële opening

• 75 Winterland Pakketten

• 200 entreekaarten schaatsbaan

          Kosten: € 5000,-

GOUD - BUSINESSPAKKET

Het Goud-pakket bestaat uit:

• logo prominent op alle communicatie-uitingen; alle drukwerk, tv-commercials, 
krantenadvertenties en website www.winterwonderlandzeist.nl (incl. link)

• 6 meter (of 2 x 3 meter) reclamebord op binnenring schaatsbaan

• 3 meter reclamebord op buitenring schaatsbaan

• tv-spot op beeldschermen Winterland Café

• 10 kaarten voor officiële opening

• 50 Winterland Pakketten

• 100 entreekaarten schaatsbaan

          Kosten: € 2500,-



ZILVER - BUSINESSPAKKET

Het Zilver-pakket bestaat uit:

• logo op alle communicatie-uitingen; alle drukwerk, tv-commercials, krantenadvertenties en 
website www.winterwonderlandzeist.nl (incl. link)

• 3 meter reclamebord op binnenring schaatsbaan

• 3 meter reclamebord op buitenring schaatsbaan

• logo op beeldschermen Winterland Café

• 8 kaarten voor officiële opening

• 30 Winterland Pakketten

• 50 entreekaarten schaatsbaan

          Kosten: € 1500,-
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BUSINESSPAKKETTEN ‘IJS STER’

BUSINESSPAKKET 1

Het pakket bestaat uit:

• 3 meter reclamebord op binnenring schaatsbaan

• logo op beeldschermen Winterland Café

• logo op website www.winterwonderlandzeist.nl (incl. link)

• 6 kaarten voor officiële opening

• 20 Winterland Pakketten

• 30 entreekaarten schaatsbaan

          Kosten: € 1.000,-

BUSINESSPAKKET 2

Het pakket bestaat uit:

• 3 meter reclamebord op buitenring schaatsbaan

• logo op beeldschermen Winterland Café

• logo op website www.winterwonderlandzeist.nl (incl. link)

• 4 kaarten voor officiële opening

• 15 Winterland Pakketten

• 15 entreekaarten schaatsbaan

          Kosten: € 750,-
        

BUSINESSPAKKET 3

Het pakket bestaat uit:

• tv-spot op beeldschermen Winterland Café

• logo op website www.winterwonderlandzeist.nl/ (incl. link)

• 2 kaarten voor officiële opening

• 10 Winterland Pakketten

• 10 entreekaarten schaatsbaan 

          Kosten: € 500,-

De productiekosten van genoemde reclameborden en van de tv-spot 
(op basis bestaande beelden/foto’s) zijn inclusief.

Alle vermelde tarieven voor de business pakketten zijn exclusief 21% BTW.

Om u in te schrijven kan u best contact opnemen met de organisatie op
 info@winterwonderlandzeist.nl of telefonisch op het nummer 

+31 6 463 92 617



BUSINESS PAKKET OP MAAT
Sluiten de vermelde pakketten niet aan bij uw behoeften? Dan kunnen wij voor u een business 
pakket op maat samenstellen. Neem hiervoor contact op met onze commerciële afdeling, telefoon 
+31 6 46392617 of via winterwonderlandzeist.nl

WINTERLAND ZEIST , DÉ ULTIEME LOCATIE VOOR UW TOPEVENT

Winterland Zeist biedt tal van mogelijkheden om uw bedrijfsevent of eindejaarsfeest te 
organiseren in een ongedwongen wintersfeer.

Uw gasten genieten van een gezellige winterambiance en worden ondergedompeld in een land 
waarin beleving centraal staat.

Er zijn diverse mogelijkheden op vlak van catering en attracties.

Graag bieden wij u een formule aan op maat, neem hiervoor contact op via info@
winterwonderlandzeist.nl of mobiel via +31 6 463 92 617. Individueel of met een groep naar 
Winterland Zeist?

Bestel dan vooraf een Winterland Pakket!

HUIS VAN DE KERSTMAN IN ZEIST
Het huis van de Kerstman zal ook tijdens de komende editie van Winter Wonderland Zeist een 
prominente plaats innemen.

Het huis van de Kerstman is gebaseerd op het wereldberoemde ‘home of santa claus’ in Rovaniemi 
in Finland.

Daar staat de officiële residentie van de Kerstman.

Tijdens zijn verblijf in Nederland resideert de Kerstman in Zeist waar een origineel Fins huis wordt 
gebouwd met de kenmerken van zijn residentie in Rovaniemi.

Vanaf 7 december 2017 zullen de Kerstman en zijn elfjes dagelijks vele kinderen en hun ouders 
ontvangen.

Het huis van de Kerstman staat op een centrale plek op het Emmaplein en wordt ingericht alsof de 
Kerstman en zijn elfjes er wonen en werken.

Het beschikt over diverse kamers, waaronder een postkamer, een keuken en een werkkamer.

Home of Santa Claus, Rovaniemi Huis van de Kerstman, in Zeist. Heeft u interesse als partner 
van het huis van de Kerstman deel te nemen? Neem dan contact op met de organisatie via 
telefoonnummer +31 6 463 92 617of stuur een e-mail naar info@winterwonderlandzeist.nl



zeist

zeist


