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Welkom 

het nederlands Film Festival (nFF) is het gezichtsbepalende en prestigieuze 
festival van de nederlandse filmcultuur én de plek om de nederlandse film van 
heel dichtbij te beleven. het nFF geeft het gehele spectrum van de nederlandse 
film het erepodium dat het verdient. Van korte animatiefilms en documentaires 
tot speelfilms en televisiedrama, van kunst tot puur amusement, van analoog 
tot digitaal. het festival is bovendien een belangrijke ontmoetingsplek voor een 
breed publiek – van jong tot oud -, voor filmprofessionals en partners.

Van 21 september tot en met 2 oktober 2016 vindt de 36e editie van het nFF 
plaats. twaalf dagen lang staat Utrecht volledig in het teken van de nederlandse 
film en beeldcultuur, met als hoogtepunten de feestelijke openingsavond, 
de diverse rode loper premières, het exclusieve Grand Diner du Cinema, de 
uitreiking van de Gouden Kalveren op het Gala van de nederlandse Film, 
waar de crème de la crème bij elkaar komt om de nederlandse film in al zijn 
verscheidenheid en met alle bijbehorende glitter en glamour te vieren. 

Diverse mooie merken en ondernemingen zijn reeds partner van het festival.  
Ook KPn kan deelgenoot worden van dit unieke evenement. 

Wij hopen KPn te mogen verwelkomen als onze nieuwe partner in 2016 om 
samen met het nFF een plek in de harten van film- en televisie liefhebbend 
nederland te veroveren.

Met vriendelijke groet,

Willemien van aalst 
Directeur 
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NFF Partnerships 

het nederlands Film Festival (nFF) is met haar artistieke handtekening, de  
duizenden bezoekers en de enorme media-aandacht die het genereert, een 
uniek platform voor merken, bedrijven en producten om zich te profileren en 
biedt de mogelijkheid maatschappelijke betrokkenheid te tonen. 

een partnership met het nFF is dé manier om naams- en merkbekendheid te 
vergroten, marketing- en salesdoelstellingen te realiseren en company pride  
te versterken.

Een samenwerking met het NFF biedt:

•    een groot, landelijk bereik voor uw organisatie
•    een platform om uw merk te profileren 
•    exclusieve toegang tot de speciale events, van de Opening, de uitreiking van  

de Gouden Kalveren en het Filmbal, tot rode loper premières in gezelschap 
van bekende acteurs en makers uit de nederlandse filmwereld

•    een bijzondere beleving voor u, uw collega’s, relaties, klanten en ViP’s
•    aantrekkelijke en creatieve op maat ontwikkelde activatieprogramma’s  

voor zowel de b2b als de b2c markt

ieder partnership wordt volledig op maat samengesteld, passend bij  
de specifieke wensen en behoeften van de organisatie.
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NFF in Cijfers 

Facts & Figures 

•  35e editie
•  23 september t/m 2 oktober 2015
•  21 Gouden Kalveren
•  Circa 150.000 bezoeken
•  ruim 80 premières
•  Landelijke campagne
•  1,3 miljoen kijkers bij DWDD, bekendmaking nominaties Gouden Kalveren 
•  Live Gala-uitzending nPO/VPrO
•  506.000 kijkers naar de Live Gala-uitzending (op hoogtepunt)

Bereik communicatie middelen

• nFF Commercial 1.009.633 bioscoopbezoekers
 • nFF website 600.000 unieke bezoekers
•  nFF twitter 15.456 volgers
•  nFF Facebook 15.441 likes 
•  nFF nieuwsbrieven 19.500 ontvangers
•  nFF Magazine oplage 300.000
•  nFF Dagkrant oplage 40.000
•  nFF industry Guide oplage 1.000
•  nFF Catalogus oplage 1.000
•  nFF Jaarverslag oplage 650

PR-waarde en bereik* 

•  € 16.995.421 pr-waarde
•  19.434 publicaties  

*Bron: Clipit, 2015
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KPN en het Nederlands Film Festival 
twee sterke nederlandse a-merken

KPn en televisie

KPn brengt nederland verder met technologie. het is de verbindende factor die 
persoonlijke contacten mogelijk maakt. Dit doet KPn vanuit een sterke visie. 
elke dag weer, al ruim een eeuw lang en steeds op nieuwe manieren.

KPn ontwikkelt zich de afgelopen jaren tot een steeds belangrijker speler in het 
nederlands medialandschap. De ambitie is dan ook het tV marktaandeel van 
KPn verder te vergroten. Onderdeel van de tv-strategie is het in samenwerking 
met nederlandse toppartijen eigen unieke nederlandse content te creëren met 
bijzondere extra’s voor de klant: “Bij KPn heeft de klant een stapje voor.”

Als doelstellingen heeft KPN: 
•  tV-credibility vergroten 
•  Customer loyality vergroten (churn)
•  nPs score verbeteren 
•  een eigen netflix original maken

Leidend hierbij zijn de KPn kernwaarden: verbinden, kwaliteit en innovatie.

het nederlands Film Festival kan KPn uitstekend ondersteunen bij het  
realiseren van deze doelstellingen. De merken hebben een brand-fit op inhoud, 
maar ook op de kernwaarden. Ook het nFF staat voor kwaliteit, innovatie en het 
verbinden van de nederlandse film met een breed publiek.

het nederlands Film Festival  

Wat in 1981 begon als een bescheiden festival voor nederlandse filmmakers is 
in omvang, bereik en impact uitgegroeid tot het gezichtsbepalende festival van 
de nederlandse filmcultuur. het nederlands Film Festival (nFF) is het enige 
podium waar deze nationale filmcultuur in haar volle breedte en van ‘hoog tot 
laag’ wordt gepresenteerd.



nFF toont de nederlandse film als kunstuiting, ambacht, vermaak en spiegel 
van de samenleving. het is het hele jaar actief om de nederlandse filmcultuur 
te stimuleren, ondersteunen, promoten en van context te voorzien. Jaarlijks 
hoogtepunt is het tiendaagse festival met wekenlang grootse media-aandacht 
voor de nederlandse film. 

Voor de vakwereld is het nFF het toonaangevende platform voor inhoudelijke 
uitwisseling en innovatie. nFF programmeert honderden filmvertoningen, 
discussiebijeenkomsten, masterclasses, besloten conferenties en openbare 
bijeenkomsten. Dat doet het voor vele duizenden bezoekers per jaar; het grote 
publiek, professionals (van cameraman en editor tot production designer en 
componist), aanstormend talent en scholieren. nFF viert kwaliteit en top-
prestaties in belangrijke vakdisciplines met de Gouden Kalveren: dé nationale 
prijzen van de nederlandse film.  

nFF geeft inhoud aan de continue veranderingen en trends binnen het neder-
landse medialandschap. Film is veel meer geworden dan film alleen. Daarom 
incorporeert nFF in zijn programma disciplines die inspiratie vinden in de  
filmische vertelvorm én deze vertelvorm beïnvloeden. Van tv-drama, muziek-
video en beeldende kunst tot mode, games en interactieve producties. Of die 
nu te ervaren zijn via internet, tv, bioscoop of virtual reality, ze maken allemaal 
deel uit van de nederlandse filmcultuur.

het stimuleren van nederlandse filmmakers – van jong talent tot oude  
meesters – en het verbinden van de nederlandse filmcultuur met de samen-
leving – het publiek – ziet het nederlands Film Festival als haar voornaamste 
opdracht en reden van bestaan.

KPn en het nederlands Film Festival  |  15
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I. KPN als Founding Partner
tV credibility en customer loyalty vergroten  

als Founding Partner is KPn de exclusieve partner van het nFF en de neder-
landse film in de breedste zin. hiermee vergroot KPn naamsbekendheid in de 
film- en tv-wereld en lift mee op de enorme media-exposure die het festival 
genereert. KPn maakt verbinding met de duizenden bezoekers en professionals 
die het festival jaarlijks telt. als de belangrijkste partners van het nFF  
heeft KPn de beschikking over een zeer grootschalig pakket aan branding, 
advertising, content, communicatie- activatiemogelijkheden.

het nFF biedt daarnaast de bijzondere combinatie van premières en filmvoor-
stellingen, entertainment en hoogstaande, zeer gastvrije hospitality. Op het 
festival kan KPn zich presenteren, zakelijke relaties ontvangen én kopstukken 
ontmoeten uit de filmindustrie. als Founding Partner kan KPn relaties, klanten 
en medewerkers de ultieme nederlandse filmervaring bieden. Zij ervaren het 
echte premièregevoel samen met de crème de la crème van de nederlandse 
film. Uiteraard is KPn samen met haar relaties prominent te gast bij de 
exclusieve Openingsavond én tijdens de uitreiking van de Gouden Kalveren op 
het Gala van de nederlandse Film. Dichterbij het hart van neerlands filmtrots 
kunt je niet komen.

De Founding Partner is uniek. De definitieve inhoud van het partnership wordt 
op maat samengesteld, op basis van specifieke wensen en behoeften van KPn, 
inclusief creatieve en doelgroepgerichte activatieprogramma’s.

Twee activatievoorstellen
het nFF heeft twee activatievoorstellen uitgewerkt binnen het Founding Partner 
Pakket, waarmee KPn via een inhoudelijke koppeling aan het nFF ‘tv credibility’ 
en ‘customer loyality’ kan vergroten:
1.   KPN Talkshows 

talkshows als verbindend content platform 
2.   KPN Gouden Kalf van het Publiek 

Vieren van de nederlandse film met publiek van KPn



Optioneel: KPN als televisiepartner
De nederlands filmcultuur is veel meer dan film alleen. Zo neemt televisiedrama 
een steeds belangrijker rol in. Om recht te doen aan nieuwe ontwikkelingen  
in de filmcultuur is nFF vorig jaar gestart met een nieuwe programmering  
bestaande uit drie pijlers; film, televisie en interactive. nFF staat aan de start 
van het verder vormgeven van de televisiepijler. KPn kan deze pijler adapteren 
en in samenwerking met het nFF deze een verdere invulling. 

Branding & Advertising

Branding
•   Gebruik van het Gouden Kalf-beeldmerk
•   Gebruik van het nFF-logo
•   Gebruik van nFF Partner logo
•   Logovermelding op alle nFF uitingen zoals het nFF Magazine, de nFF  

Dagkrant, de nFF industry Guide, de nFF Catalogus en het nFF Jaarverslag
•   Logovermelding op de homepage van filmfestival.nl
•   Logovermelding op de partnerpagina op filmfestival.nl
•   Logovermelding in de diverse nFF nieuwsbrieven (publiek én professionals)
•   Logovermelding in de diverse campagnemiddelen (o.a. poster en commercial) 
•   Branding op de hoofdlocatie de diverse festivallocaties
•   Logovermelding in de nFF ident voorafgaand aan de Opening, uitreiking van 

de Gouden Kalveren én premières
•   Logovermelding op de sponsorloop voorafgaand aan reguliere filmvoorstellingen

Advertising
•   1 full colour advertentie in het nFF Magazine bij Volkskrant
•   ½ pgn full colour advertentie in de reguliere Volkskrant, 2 edities
•   1 full colour advertentie in de nFF Dagkrant, 8 edities
•   1 full colour advertentie in de nFF industry Guide
•   1 full colour advertentie in de nFF Catalogus
•   1 full colour advertentie op festivalzuil op de neude
•   Online advertenties op nFF homepage, nieuwsbrieven, facebook, twitter
•   advertentiewaarde nFF middelen € 60.000,00

i. KPn als Founding Partner | 21



Hospitality & Tickets

•     20 toegangskaarten voor de nFF Openingsavond, inclusief première van  
een nederlandse film. tijdens deze avond wordt u begeleid door het nFF 
hospitality team.

•   een tafel (8/10 pers) voor het galadiner voorafgaand aan de Uitreiking van  
de Gouden Klaveren 

•   20 toegangskaarten voor de uitreiking van de Gouden Kalveren en het Filmbal
•   4 toegangsbewijzen voor elke rode loper première
•   10 partnerpassen – onbeperkt toegang tot reguliere filmvoorstellingen
•   30 partnervrijkaarten – eenmalig gratis toegang tot reguliere 

filmvoorstellingen
•   10 professionalpartnerpassen - onbeperkt toegang tot het professional-

programma nFC 
•   10% korting op reguliere entreeprijzen 

Activatie & Promotie

KPn heeft het recht op:
•   het organiseren van KPn Filmdagen
•   activatie op prominente festival plekken
•   Plaatsing van displays in het festivalhart
•   Plaatsing van een festival lounge
•   sampling & promotie op locatie

het nFF zet zich maximaal in voor het creëren van free publicity  
voor uw organisatie. 

i. KPn als Founding Partner | 23
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KPN Talkshows 
talkshows als verbindend content platform

De nFF talkshows zijn een begrip, de huiskamer van de nederlandse film- en 
televisiecultuur en dagelijkse afsluiter in het festivalhart. een uur vol gesprekken 
met makers over hun werk, items over het festival, prijsuitreikingen, maar  
ook een plek waar publiek heel dichtbij makers kan komen en zich kan laten 
informeren over films, televisie, games, programma’s en evenementen tijdens 
het nFF. een traditie die al 30 jaar succesvol blijft mede door de kwalitatieve 
presentatoren als Philip Freriks, Matthijs van nieuwkerk, Claudia de Breij en  
nu in 2016 voor het 5de jaar op rij art rooijakkers. 

 “ KPn wordt de huiskamer van de  
nederlandse film- en televisiecultuur.”

Opzet: KPn kan deze unieke talkshow beschikbaar maken voor een groter  
publiek. KPn-klanten kunnen dagelijkse de live-uitzending van de nFF talkshow 
bekijken op KPn tv of via een KPn win-actie in levende lijve bijwonen.

NFF Talkshow jaarrond: De nFF talkshow wordt nu exclusief 8 keer gemaakt 
voor het festival. in samenwerking met KPn kan het nFF deze talkshow maan-
delijks produceren om zo samen de huiskamer van de nederlandse film- en 
televisiecultuur te claimen.

NFF biedt: De nFF talkshows als content platform en als een logische  
verbinding tussen alle KPn/nFF activiteiten; toegang tot een netwerk van  
topmakers en -talenten uit de televisie, film en gamingindustrie.

Doelstellingen KPN: KPn vergroot de tV credibility door in samenwerking met 
het nFF de huiskamer van de nederlandse Film en televisiecultuur te claimen 
tijdens het festival, maar ook jaarrond op KPn tv aan te bieden. Bovendien geeft 
KPn klanten toegang geeft tot de unieke wereld van film, tv en rode lopers.

Extra’s / exposure: KPn heeft jaarrond exposure en een geloofwaardige en 
inhoudelijke koppeling met film en tv via de talkshows.

Organisatie: De talkshows die buiten de festivalperiode worden nieuw opgezet 
in samenwerking door KPn en nFF. Productiekosten hiervoor liggen bij KPn.
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KPN Gouden Kalf van het Publiek 
Vieren van de nederlandse film  
met publiek van KPn

De prestigieuze Gouden Kalveren worden jaarlijks uitgereikt tijdens de live-uit-
zending het Gala van de nederlandse Film. het is een feestelijke avond, waarbij 
de nederlandse film in de spotlight staat en waar makers geëerd worden voor 
hun werk. namens het nederlandse publiek worden ‘het Gouden Kalf van het 
Publiek’ uitgereikt met de daarbij behorende geldprijs – mogelijk gemaakt door 
het at Fonds - voor een nieuwe productie. 

  “ KPn reikt het Gouden Kalf uit aan de film die de  
hoogste waardering heeft gekregen van het publiek.  
KPn is zichtbaar voor het publiek en professionals  
als serieuze partner van de nederlandse filmcultuur.”

speelfilms die het jaar vóór het festival de status Gouden Film (100.000 betaalde 
bioscoopbezoeken) hebben behaald, dingen mee naar het Gouden Kalf van het 
Publiek. Vanaf begin september kan het publiek stemmen op de nederlandse 
films. tijdens het filmfestival worden de nominaties bekendgemaakt. Op de 
slotavond van het festival (Gala) wordt deze publieksprijs uitgereikt. 

Opzet: KPn adopteert de ‘KPn Gouden Kalf Publieksprijs´ en maakt zo de 
koppeling met een de meest prestigieuze filmprijzen in nederland. De Gouden 
films zijn op het festival en op KPn (online)1 te zien voor het KPn-klanten.  
er wordt een online tool gemaakt, waarmee het publiek kan stemmen op zijn of 
haar favoriet. in ruil voor de geldprijs kan KPn gedurende het jaar de productie 
van een nieuwe film volgen en uitzenden via KPn kanalen2. 

1  het festival gaat in overleg met producenten om te bespreken welke films via  

KPn-tv getoond kunnen worden. het festival kan daar nu nog uitspraken over doen.
2  het festival gaat in overleg met de winnende producent om mogelijkheden voor  

exposure te bespreken.



KPN Gouden Films Events: Vrijwel iedere maand krijgt een nederlandse films 
de ´De Gouden Film´ uitgereikt door het nFF en het Filmfond uitgereikt tijdens 
een klein fotomoment. het festival gaat in samenwerking met KPn deze  
momenten hosten en uitzenden via KPn tv. het is voor producent en distributeur 
een manier op meer publiciteit en voor KPn een manier om zichtbaar te zijn 
door het jaar heen. 

Ook kan gedacht worden aan een speciale avond voor KPn klanten: ´KPn  
Gouden Film events´. een activatie voor publiek of cadeau voor KPn publiek. 
een feestelijke uitreiking van de Filmprijs, vertoning van de film met een rode 
loper voor publiek, bubbeltje en in aanwezigheid van cast en crew. Zo wordt  
ook content gemaakt in aanloop naar het festival.

NFF biedt: Zijn beeldmerk - het Gouden Kalf - waar 36 jaar geschiedenis aan 
vast hangt. toegang tot het Gala van de nederlandse Film en exposure op dit 
gala met het Gouden Kalf van het Publiek. Jaarrond exposure en unieke content 
via het festival en den filmprijzenen, unieke klantmomenten, potentieel nieuwe 
klanten via de publieksstemming en opbouw van de prijs naar het festival toe.

Doelstellingen KPN: tV credibility vergroot KPn door een serieuze speler te 
zijn op het nFF en partner te zijn in de Gouden Kalveren. Via het nFF-partner-
ship kan KPn netwerk opbouwen binnen televisie- en ook filmwereld. Door 
toegang tot de Gouden Kalveren en Gouden Film-uitreikingen geeft KPn haar 
klanten iets unieks en vergroot KPn consumer loyalty.

Extra’s / exposure: De KPn Publieksprijs en Filmprijzen kunnen jaarrond  
gevolgd worden naar het festival toe. Makers, acteurs en actrices kunnen  
vertellen over hun ervaringen via KPn kanalen.

Organisatie: Dit project wordt nieuw opgezet in samenwerking door KPn en nFF.

KPn Gouden Kalf van het Publiek | 29

Publieke werken

Keet & Koen  
en de speurtocht naar Bassie & adriaanBon Bini holland

Ja, iK WiL! schone handen

Mannenharten 2
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II. KPN - NFF LAB 
Ontwikkelen van origineel nieuw  
nederlands televisiedrama

het nederlands Film Festival en KPn verbinden zich duurzaam aan elkaar  
om nieuw nederlands kwaliteitsdrama te ontwikkelen voor KPn. Originele  
content die door makers met een signatuur ontwikkelt en gemaakt worden 
onder begeleiding van het nFF kwaliteitsmerk. 

 “ een KPn original maken dat een Gouden Kalf wint voor 
Beste televisiedrama en in het buitenland erkenning krijgt 
als kwaliteitsdrama.”

Opzet: in KPn LaB (werktitel) worden jaarlijks twee dramaseries aangekocht 
om te produceren na pitch, selectieprocedure en kwaliteitstraject (met de opzet 
in 2017 de eerste dramaserie te vertonen). eén van nieuw talent en één van 
toptalent. 

het biedt KPn de kans om talent in een vroeg stadium te volgen en aan zich  
te verbinden, als investering in de toekomst. inzet van de samenwerking met  
toptalent binnen het LaB zijn dramaseries van het kaliber als de series:  
Penoza, Overspel, a’Dam & e.V.a. en Volgens Jacqueline. 

in onderstaande tijdsopzet gaan we uit van start in 2016 om zo snel mogelijk 
content te laten creëren. Deze planning is dus indicatief en aan wijzigingen 
onderhevig. Belangrijk is dat dit project een meerjarige insteek heeft. er komen 
elk jaar in juni weer nieuwe projecten bij en het netwerk en verbinding van KPn 
met de makers groeit jaarlijks. er wordt ook jaarlijks geëvalueerd en waar  
nodig aanpassingen gemaakt op het proces. het uitgangspunt van de samenwer-
king moet een duurzame investering in de nederlandse film en- tv-cultuur zijn. 
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Mogelijke planning plus activiteiten (vanaf 2016):
1.  research/inschrijving van projecten/ideeën (start project t/m juni)
2.   selectie van ingeschreven projecten (juli/augustus)
3.    Lab met de geselecteerde projecten- dramaturgisch/scenario ontwikke-

ling/budgetbesprekingen (september)
4.  Bekendmaking te ontwikkelen projecten (festival)
5.  Contracten en start ontwikkeling (vanaf oktober)
6.  Draaiperiode (jaar later vanaf januari t/m mei)
7.  Postproductie (mei t/m augustus)
8.  Première (KPn/festival)
9. aftersales
10. Mogelijke aankoop verdere seizoenen

NFF biedt: 36 jaar kennis en netwerk opgebouwd in de nederlandse film en 
televisiewereld; Keurmerk ‘nFF’ opgebouwd door curatorschap; ervaring met 
opzetten talent ontwikkelingsprogramma’s; netwerk professionele begeleiding 
nationaal/internationaal; year-round exposure voor KPn binnen dit programma 
naar professionals en consumenten.

Doelstellingen KPN: inzet is ‘eigen netflix original’ maken, tV credibility  
vergroot KPn door serieuze speler te zijn op het nFF en partner te zijn in het 
ontwikkelen van talent en toptalent. Door een nieuwe partner te zijn voor makers 
en dat op lange termijn te doen bouwt KPn vertrouwen en netwerk op binnen 
televisie- en ook filmwereld. Door de content die gemaakt wordt in dit KPn/
nFF LaB op KPn te ontsluiten komt op termijn steeds meer creatieve/originele 
content voor consumenten van KPn vrij en daarmee vergroot KPn consumer 
loyalty en moet dit de nPs score verbeteren.

Extra’s / exposure: het LaB kan jaarrond gevolgd worden, waardoor er een 
continue stroom van content is. Volgen van de projecten in het maakproces,  
zodra er gedraaid wordt kunnen er setbezoeken gedaan worden. Men kan 
online een dagboek bijhouden. acteurs en actrices kunnen vertellen over hun 
ervaringen via KPn kanalen. trailers, teasers, on set beelden etc.

Organisatie: Dit project wordt volledig nieuw opgezet in samenwerking door 
KPn en nFF.
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Financiële voorwaarden 

tarieven  
 
Pakket I  Founding Partner  € 325.000 per jaar 
  A. KPN Talkshows
  talkshow, tijdens het festival 8x
  talkshow, year round
  B. KPN Gouden Kalf van het Publiek
  KPn Gouden Kalf Publieksprijs, festival
  KPn Gouden Film events, year round

Pakket II  KPN NFF LAB    € 300.000 per jaar
 

Contractduur 
Founding Partner - 3 jaar
KPn nFF LaB - 5 jaar 
 

toelichting 
Genoemde tarieven zijn exclusief BtW.
Genoemde tarieven zijn exclusief eenmalige productie- en communicatie kos-
ten voortvloeiend uit het betreffend sponsorpakket.
Genoemde tarieven zijn exclusief het ontwikkelen en uitvoeren van mogelijke 
activatieprogramma’s ten behoeve van de partners.

Pakket KPn nFF LaB kan alleen worden afgenomen door KPn als nFF partner.




