IFFG CONNECTS

MAG IK U UITNODIGEN?
REIS MET ONS MEE DE
WERELD OVER!
“In 2017 begon het avontuur. Mijn ambitie om de
wereld naar Gorinchem te halen werd werkelijkheid.
Inmiddels is Internationaal Film Festival Gorinchem
(IFFG) gegroeid tot een succesvol festival met een
podium in Gorinchem en films van en voor de hele
wereld.
IFFG bereikt mensen die eerder misschien minder
makkelijk in contact kwamen met wereldcinema.
Jaarlijks bezoeken ruim 3.000 personen uit binnenen buitenland het festival en we ontvangen er nog
eens 1.500 tijdens onze maandelijkse specials. We
nemen de bezoeker mee in een reis over de wereld,
waarbij de totaalbeleving centraal staat.
Film, en in ons geval wereldcinema, is bij uitstek
een middel om de inwoners van Gorinchem en
omgeving met elkaar te verbinden. IFFG kan echter
niet bestaan zonder de ondersteuning van regionale,
nationale en internationale ondernemers. Ik vraag u
om een bijdrage, zodat IFFG kan blijven inspireren,
verbinden en verrassen. Wij zijn blij met alle steun!”
Anika van der Kevie
Festivaldirecteur

Wist u dat?
Internationaal Film Festival Gorinchem
(IFFG) is een stichting met een
ANBI-status. Een gift aan een ANBI
mag u aftrekken in uw aangifte
inkomstenbelasting. Bij maximaal
belastingvoordeel schenkt u het IFFG zo al
€ 2.500 voor een nettobedrag van maar
€ 1.206. Meer informatie over de fiscale
voordelen van schenken aan het IFFG
kunt u vinden op www.iffg.nl

Exposure
Uw logo op www.iffg.nl
Een paginagrote advertentie in het
programmaboekje
Prominente vermelding in de
aankondiging van het programma
Prominent in beeld tijdens het
jaarlijkse festival
Zichtbaarheid in regionale, nationale
en internationale persuitingen
Prominent in beeld bij alle
filmvertoningen
Een bedankpagina in de Gorcumse
Courant

Hospitality
Toegang voor twee personen tot
het jaarlijkse business-event IFFG
Connects
Twee toegangskaarten voor de
openingsavond van Internationaal
Film Festival Gorinchem
Toegang voor uw medewerkers
en/of zakenrelaties bij het
evenement dat u sponsort
Toegang voor twee personen
tot al onze filmvertoningen
Diner voor twee personen
tijdens het festival
Twee toegangskaarten voor de
openingsavond van zusterfestival
MOOOV in Turnhout

Uw bijdrage is essentieel voor Internationaal Film
Festival Gorinchem. We praten graag met u over onze
sponsormogelijkheden. Voor vragen of het maken van
een afspraak kunt u mailen naar sponsoring@iffg.nl.

HOOFDSPONSOR

OSCAR

GOUDEN PALM

GOUDEN BEER

GOUDEN KALF

€ 10.000

€ 5.000

€ 2.500

€ 1.000

€ 500

De belangrijkste sponsor
voor Internationaal Film
Festival Gorinchem

Eigenaar van een
van onze maandelijkse
evenementen

Sponsor van een film
tijdens Internationaal
Film Festival Gorinchem

Maak een gastspreker
mogelijk bij een van
de films

Draag bij aan
de publicatie van het
programmaboekje
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Zet in op één van de pijlers van IFFG
EDUCATIE
Vindt u ook dat ieder kind het verdient om in aanraking te komen met kunst en cultuur?
Steun ons educatieteam bij de ontwikkeling van lesmateriaal en de programmering van
jeugdfilms en maak filmeducatie mogelijk voor scholen in Gorinchem en omgeving.

TALENTONTWIKKELING
IFFG zet jong talent in de spotlights: op het doek of achter de schermen. Korte films,
vernieuwende documentaires, een jongerenjury, studenten van de filmacademie; wij
bieden ze graag een opstapje naar een toekomst in de prachtige wereld die film heet!

DUURZAAMHEID
Naast het zo klein mogelijk houden van haar eigen ecologische voetafdruk, interesseert het
IFFG haar bezoekers ook graag voor het milieu. Steun ons in de missie om onze bezoeker te
inspireren steeds groener te gaan leven en zet in op duurzaamheid voor onze wereld en IFFG.

www.iffg.nl
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