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Draagt uw organisatie bij aan gastvrijheid? 
 

Gastvrij Arnhem 
Gastvrije binnensteden trekken meer bezoekers aan, zorgen dat mensen er vaker naartoe gaan en dat ze er 
langer blijven. Hiermee realiseren we een aangename sfeer en meer bestedingen. Door de positieve indruk 
die mensen krijgen van de binnenstad, worden toeristen en bewoners op hun beurt ambassadeurs van de 
stad en zullen zij anderen stimuleren om deze te bezoeken of zelfs om er te gaan wonen. De extra 
bestedingen die hierdoor worden gedaan, hebben een directe positieve impact op de binnenstad. 
Detailhandel, horeca, het hotelwezen, cultuur en vrijetijdsvoorzieningen versterken elkaar hierin.  
 
Platform Binnenstad Arnhem start in 2018 het programma Gastvrije binnenstad. Het is een driejarenplan 
dat als volgt is opgebouwd: 
Jaar 1 / Thema: De basis op orde. 
Jaar 2 / Thema: We verrassen de bezoekers 
Jaar 3 / Thema: Gastvrijheid zit in ons DNA.  
Om gastvrijheid prominent op de agenda te zetten bij alle betrokken stakeholders in de binnenstad van 
Arnhem gaan we ieder jaar een gastvrijheidsverkiezing houden. 
 

Gastvrijheidsverkiezingen 
In september 2018 wordt de aftrap gedaan voor de eerste gastvrijheidsverkiezing. Wat is de meest gastvrije 
straat of plein van de binnenstad in Arnhem? Tijdens deze verkiezing gaat een jury kijken naar de 
gastvrijheid in onze binnenstad. Gedurende een jaar zijn er meerdere beoordelingsrondes.   
 

Doel 
Het verhogen van de gastvrijheid in de binnenstad van Arnhem. Het gaat hier om de gastvrijheid op straat 
én binnen de bedrijven.  
We gaan ons met name richten op zaken waar we al goed in zijn én waar we ons als Binnenstad Arnhem 
mee kunnen onderscheiden. Om echt het verschil te maken is de emotionele klantbeleving van 
doorslaggevend belang om  een zogeheten 9+ ervaring te creëren.  
 

Platform Binnenstad Arnhem 
De verkiezingen zijn een initiatief van Platform Binnenstad Arnhem(PBA). PBA initieert en regisseert dialoog, 
projecten en activiteiten die structureel bijdragen aan de welvaart en het welzijn van de ondernemers, een 
economisch aantrekkelijk investerings- en vestigingsklimaat, een prettige leefomgeving en een bruisende 
binnenstad om te bezoeken. Het bestuur, het regieteam en een afvaardiging van meer dan 100 mensen uit 
de achterban werken continu aan een florerende Arnhemse binnenstad.  
 

Het sponsorvoorstel 
Ook u kunt bijdragen aan een gastvrije Arnhemse binnenstad! We zoeken namelijk partners die ons willen 
steunen in ons doel. U kunt op verschillende manieren bijdragen aan de gastvrijheidsverkiezingen van 
2018/2019. We hebben hiertoe aan aantal partnerpakketten samengesteld. Uiteraard is het altijd mogelijk 
om samen een op maat partnerpakket samen te stellen. 
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Onze partnerpakketten 
 
Uit deze pakketten kunt u kiezen voor de optie die het beste bij u past.  
 
 
 
Brons  
 

- Naam/logo wordt vermeld op: 
de uitnodigingen, website/chainels, bij bijeenkomsten, op spandoeken winnaars,  deelnemerspakket 
en persmap. 

- Mogelijkheid om reclamemateriaal toe te voegen aan deelnemerspakket. 

- De sponsor wordt uitgenodigd voor alle bijeenkomsten.  

- Tijdens de bijeenkomst waar de winnaar bekend wordt gemaakt krijgt de sponsor de mogelijkheid 
om zijn zichtbaarheid te vergroten d.m.v. met een stand/kraam. 

 
Partnerpakket is weggelegd voor 4 sponsoren. 
Richtbedrag € 500,- 
 
 

 
 
 Zilver 
 

- Naam/logo wordt vermeld op: 
de uitnodigingen, website/chainels, bij bijeenkomsten, op spandoeken winnaars, materiaal 
deelnemers en persmap. 

- Mogelijkheid om reclamemateriaal toe te voegen aan deelnemerspakket. 

- De sponsor wordt uitgenodigd voor alle bijeenkomsten.  

- Tijdens de bijeenkomst waar de winnaar bekend wordt gemaakt krijgt de sponsor de mogelijkheid 
om zijn zichtbaarheid te vergroten d.m.v. met een stand/kraam. 

 
Extra sponsorpakket Zilver 
- Naam van de sponsor wordt verbonden aan de kwart finale.  

 
Partnerpakket is weggelegd voor 1 sponsor. 
Richtbedrag € 1.000,- 
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Goud  
 

- Naam/logo wordt vermeld op: 
de uitnodigingen, website/chainels, bij bijeenkomsten, op spandoeken winnaars, materiaal 
deelnemers en persmap. 

- Mogelijkheid om reclamemateriaal toe te voegen aan deelnemerspakket. 

- De sponsor wordt uitgenodigd voor alle bijeenkomsten.  

- Tijdens de bijeenkomst waar de winnaar bekend wordt gemaakt krijgt de sponsor de mogelijkheid 
om zijn zichtbaarheid te vergroten d.m.v. met een stand/kraam. 

 
Extra sponsorpakket Goud 

- Naam van de sponsor wordt verbonden aan de halve finale. 

- De sponsor mag voor eigen klanten een bijeenkomst organiseren waarin de verkiezing wordt ingezet 
en spreker door PBA wordt ingebracht. 

 
 

Partnerpakket is weggelegd voor 1 sponsor. 
Richtbedrag € 1.500,- 

 
 
Hoofdsponsorschap  
 

- Naam/logo wordt vermeld op: 
de uitnodigingen, website/chainels, bij bijeenkomsten, op spandoeken winnaars, materiaal 
deelnemers en persmap. 

- Mogelijkheid om reclamemateriaal toe te voegen aan deelnemerspakket. 

- De sponsor wordt uitgenodigd voor alle bijeenkomsten.  

- Tijdens de bijeenkomst waar de winnaar bekend wordt gemaakt krijgt de sponsor de mogelijkheid 
om zijn zichtbaarheid te vergroten d.m.v. met een stand/kraam. 

 
Extra pakket hoofdsponsor 

- Naam van de sponsor wordt verbonden aan de finale. 

- Na de bekendmaking van de winnaar mag de sponsor zich 2 weken presenteren in de winnende 
straat.  

- De sponsor mag voor eigen klanten een bijeenkomst organiseren waarin de verkiezing wordt ingezet 
en spreker door PBA wordt ingebracht. 

- In samenwerking worden afspraken gemaakt voor extra promotie om maximaal elkaars 
doelstellingen te realiseren.  

 
Partnerpakket is weggelegd voor 1 sponsor. 
Richtbedrag € 3.000,- 


