
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARTNERPAKKETTEN NFF 1 
 

 
Het Nederlands Film Festival (NFF) is hét gezichtsbepalende en meest prestigieuze 
festival van de Nederlandse filmcultuur en dé plek om de Nederlandse film van 
heel dichtbij te beleven. Het geeft het gehele spectrum van de Nederlandse film het 
erepodium dat het verdient. Het festival toont en beloont het beste op het gebied 
van korte films, documentaires, speelfilms en televisiedrama, maar ook van 
interactieve installaties en muziekvideos.   
 
Van 27 september tot en met 5 oktober 2019 vindt de 39e editie van het Nederlands 
Film Festival (NFF) plaats. Utrecht is gedurende deze periode de filmhoofdstad van 
Nederland. Het NFF biedt een programma boordevol Nederlandse producties en 
internationale projecten met Nederlandse inbreng in uiteenlopende genres.   
 
We laten het publiek het nieuwste, het beste en het meest spraakmakende zien en 
ervaren van de Nederlandse Filmcultuur. Of het nu een speelfilm, documentaire, 
animatie, dramaserie, videoclip of game betreft. We zijn er zowel voor de maker die op 
zoek is naar discussie, nieuwe inzichten en innovatieve ontwikkelingen, als voor de 
filmliefhebber die op zoek is naar inspiratie, verdieping en een leuke avond uit. Het 
NFF is een bruisende plek waar bezoekers, filmprofessionals, partners en celebrities 
elkaar ontmoeten, zich verdiepen, laten verrassen en met een berg inspiratie weer 
naar huis te gaan.  
 
De feestelijke Openingsavond, de diverse rode loper premières en de slotfilm zijn de 
feestelijke momenten van het festival. Klap op de vuurpijl is het prestigieuze Gouden 
Kalveren Gala. Hier viert de crème de la crème van de Nederlandse filmindustrie de 
Nederlandse film in al zijn verscheidenheid.  
 
Het festival biedt partners een uniek platform om zich te positioneren, landelijke 
exposure te genereren, relaties te versterken en op verschillende manieren een 
relevante bijdrage te leveren aan het festival en de beleving van festivalbezoekers. 
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Het NFF heeft vier partnerpakketten samengesteld. Deze pakketten gelden als 
uitgangspunt voor de samenwerking en worden voor ieder partnership volledig op 
maat samengesteld, passend bij de specifieke wensen en behoeften van de 
organisatie.  
 
 

 
Het NFF Preferred (Supplier) pakket is speciaal ontwikkeld voor ondernemingen die 
met hun diensten en producten willen bijdragen aan de festivalbeleving. Het biedt de 
partner bij uitstek de mogelijkheid kennis te maken met het NFF, unieke 
merkmomenten te faciliteren en merkvoorkeur te vergroten bij filmliefhebbers door 
aanwezig te zijn op alle filmfestivallocaties. Daarnaast kan de partner klanten/relaties 
een unieke ervaring bieden tijdens één van de rode loper premières of het Gouden 
Kalveren Gala met bijbehorend filmbal.  
 

 Branding, Advertising, Hospitality & Tickets 
 Fee € 25.000,- * 
 Zie vanaf pagina 4 voor alle tegenprestaties 

 
 

 
Als NFF Premium Partner krijgt u toegang tot het hart van de Nederlandse filmcultuur. 
Het merk profiteert van diverse mogelijkheden voor branding en exposure en van een 
compleet assortiment van exclusieve hospitality tickets voor de hoogtepunten van het 
festival, waaronder de exclusieve Openingsavond, de Uitreiking van de Gouden 
Kalveren en de rode loper premières. Uniek aan dit pakket is dat de partner eenmalig 
mag activeren op een prominente festivallocatie of een andere nader te bepalen 
activatie kan inzetten. 
 
• Branding, Advertising, Hospitality & Tickets 
• Plus eenmalige activatiemogelijkheid** 
• Fee € 45.000,- *  
• Zie vanaf pagina 4 voor alle tegenprestaties 
 
 

 
Als Official Partner behaalt u optimaal rendement uit de samenwerking met het NFF. 
De partner heeft de beschikking over een breed pakket aan branding & advertising, 
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hospitality & tickets, communicatie- en activatiemogelijkheden. U kunt gedurende 
het gehele festival op een relevante manier een bijdrage leveren aan de 
festivalbeleving. Het merk krijgt exclusieve toegang tot de Nederlandse filmwereld, de 
filmliefhebbers en de bijbehorende NFF-mediarelaties. Daarnaast lift het mee op de 
enorme media-exposure die het festival genereert en heeft de mogelijkheid om te 
activeren rond en tijdens het festival. 
 
• Branding, Advertising, Hospitality & Tickets 
• Plus permanente activatiemogelijkheden, zoals eigen lounge, bar of activatie op de 

Neude gedurende de gehele festivalperiode** 
• Fee € 75.000,- *  
• Zie vanaf pagina 4 voor alle tegenprestaties 
 
 

 
Als Founding Partner heeft u naast alle rechten van de Official Partner maximale 
zichtbaarheid op alle landelijke NFF uitingen, campagne materialen, commercial en 
backdrops bij de rode loper premières. De partner staat gedurende de gehele 
festivalperiode in de spotlights van lokale, regionale en (inter)nationale media, 
waarbij het merk geïntegreerd wordt in de belangrijkste communicatiemiddelen van 
het NFF. Ook krijgt het merk de ruimte voor het ontwikkelen van creatieve activaties 
vooruitlopend op én gedurende de festivalweek. Daarnaast biedt dit pakket u toegang 
tot de vele hoogtepunten van het festival én zijn u en uw gasten gegarandeerd van 
diverse interessante en bijzondere ontmoetingen tijdens het NFF. 
 
• Branding, Advertising, Hospitality & Tickets  
• Plus permanente activatiemogelijkheden** 
• Plus maximale zichtbaarheid  
• Fee v.a € 135.000,- *  
• Zie vanaf pagina 4 voor alle tegenprestaties 
 
* Bedragen zijn excl. BTW.  
** Activatie- en campagnekosten zijn voor partner. 
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Logogebruik NFF  
• Exclusief gebruik van het NFF logo incl. beeldmerk Gouden Kalf 

 
Logovermelding van partner op officiële NFF uitingen 
• NFF uitingen op locatie / in bioscopen 

 Officiële partnerbanner bij de entree tijdens de openingsavond en Gouden 
Kalveren Gala 

 Officiële partnerbanner bij persconferenties 

 Officiële partnerbanner alle festivallocaties  

 Partnerreel te vertonen bij de opening en uitreiking 
 

• NFF publicaties in print op de partnerpagina: 

 NFF Programmakrant, oplage 300.000 als insert bij Volkskrant 

 NFF Professional Gids 
 

• NFF publicaties online 

 Partnerpagina inclusief hyperlink op NFF website 

 NFF Jaarverslag  
 

  

• 1/4 advertentie in NFF Programmakrant 
• 1/4 advertentie in NFF Professional Gids  
 

• 2 toegangsbewijzen voor de Openingsavond 
• 2 toegangsbewijzen voor Gouden Kalveren Gala en het aansluitende Filmbal 
• 2 rode loper première kaarten voor vier rode loper premières 
• 2 partnerpassen 
• 4 partnervrijkaarten 
 

Partner heeft recht op: 
• Eigen product in te zetten op festivallocatie in overleg met NFF 
• Organiseren eigen business-events 

 
In onderling overleg tussen Partijen kan de verdeling worden gewijzigd of kunnen 
tickets worden ingewisseld voor publiekskaarten in het kader van winacties. 
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Logogebruik NFF  
• Exclusief gebruik van het NFF logo incl. beeldmerk Gouden Kalf 
 
Logovermelding van partner op officiële NFF uitingen 
• NFF uitingen op locatie / in bioscopen 

 Officiële partnerbanner bij de entree tijdens de openingsavond en Gouden 
Kalveren Gala 

 Officiële partnerbanner bij persconferenties 

 Officiële partnerbanner alle festivallocaties  

 Partnerreel te vertonen bij de opening en uitreiking 
 

• NFF publicaties in print op de partnerpagina: 

 NFF Programmakrant, oplage 300.000 als insert bij Volkskrant 

 NFF Professional Gids 
 

• NFF publicaties online 

 Partnerpagina inclusief hyperlink op NFF website 

 NFF Jaarverslag  
 

• 1/4 advertentie in NFF Programmakrant 
• 1/4 advertentie in NFF Professional Gids  
• Fullscreen advertentie op NFF Bioscoopschermen (1 x per vertoning) 
• Advertentie klein in selectie NFF nieuwsbrieven  

 

• 4 toegangsbewijzen voor de Openingsavond 
• 4 toegangsbewijzen voor Gouden Kalveren Gala en het aansluitende Filmbal 
• 2 rode loper première kaarten voor iedere rode loper première  
• 4 partnerpassen 
• 8 partnervrijkaarten 

 
In onderling overleg tussen Partijen kan de verdeling worden gewijzigd of kunnen 
tickets worden ingewisseld voor publiekskaarten in het kader van winacties. 
 

Partner heeft recht op: 
• Eigen product in te zetten op festivallocatie in overleg met NFF 
• Eenmalige activatie op prominente festivalplek 
• Organiseren eigen business-events 
 
Ondersteuning partneractivaties: 
• Inzet NFF socials  
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• Inzet NFF website en nieuwsbrief 

 

Logogebruik NFF  
• Exclusief gebruik van het NFF logo incl. beeldmerk Gouden Kalf 
 
Logovermelding van partner op officiële NFF uitingen 
• NFF uitingen op locatie / in bioscopen 

 Officiële partnerbanner bij de entree tijdens de openingsavond en Gouden 
Kalveren Gala 

 Officiële partnerbanner bij persconferenties 

 Officiële partnerbanner alle festival locaties  

 Partnerreel te vertonen bij de opening en uitreiking 
 

• NFF publicaties in print op de partnerpagina: 

 NFF Programmakrant, oplage 300.000 als insert bij Volkskrant 

 NFF Professional Gids 
 

• NFF publicaties online 

 Partnerpagina inclusief hyperlink op NFF website  

 NFF Jaarverslag  
 

• 1/2 advertentie in NFF Programmakrant 
• 1/2 advertentie in NFF Professional Gids  
• Fullscreen advertentie op NFF Bioscoopschermen (vertoning 1 x per loop, meerdere 

loops per vertoning) 
• Banner op NFF website 
• Advertentie groot in selectie NFF nieuwsbrieven  
• 1/2 groot formaat advertentie op een NFF Buitenreclame: op prominente 

festivalplek 
 

• 6 toegangsbewijzen voor de Openingsavond 
• 6 toegangsbewijzen voor Gouden Kalveren Gala en het aansluitende Filmbal 
• 4 rode loper première kaarten voor iedere rode loper première  
• 6 partnerpassen 
• 12 partnervrijkaarten 

 
In onderling overleg tussen Partijen kan de verdeling worden gewijzigd of kunnen 
tickets worden ingewisseld voor publiekskaarten in het kader van winacties. 
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Partner heeft recht op: 
• Eigen product in te zetten op festivallocatie in overleg met NFF 
• Activatie op prominente festivalplekken 
• Organisatie business- en/of publieksevents 
• Plaatsing van display in het festivalhart in afstemming met NFF 
• Sampling & promotie op locatie in afstemming met NFF 

 
Ondersteuning partneractivaties: 
• Inzet NFF socials  
• Inzet NFF website en nieuwsbrief  
• Google-adds  

 

• Persbericht samenwerking 

 
 

Logogebruik NFF  
• Exclusief gebruik van het NFF logo incl. beeldmerk Gouden Kalf 

 
Logovermelding van partner op officiële NFF uitingen 
• NFF campagne materialen 

 campagnebeeld 

 commercial 

 printuitingen: advertenties, posters, affiches en abri’s 

 online uitingen, zoals: online advertenties, youtube, social media 
 

• NFF uitingen op locatie / in bioscopen 

 Officiële partnerwand bij rode loper 

 Officiële partnerwand c.q. - banner bij de entree tijdens de openingsavond 
en Gouden kalveren Gala 

 Officiële partnerwand c.q. - banner bij persconferenties 

 Officiële partnerwanden alle festival locaties  

 Sponsorreel te vertonen bij de opening en uitreiking 

 NFF affichedoeken  
 

• NFF publicaties in print en partnerpagina 

 NFF Programmakrant, oplage 300.000 als insert bij Volkskrant 

 NFF Professional Gids 
 

• NFF publicaties online 
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 Homepage NFF website inclusief hyperlink 

 Onderaan iedere pagina van de NFF website 

 Partnerpagina inclusief hyperlink op NFF Website 

 Digitale nieuwsbrief, year round   

 NFF Jaarverslag  
 

• NFF uitnodigingen en tickets 

 Uitnodiging voor de Openingsavond 

 Uitnodiging voor de Uitreiking van de Gouden Kalveren  

 Uitnodiging voor het Filmbal 

 Toegangsbewijzen reguliere voorstellingen en vrijkaarten 
 

• 1/1 advertentie in NFF Programmakrant 
• 1/1 advertentie in NFF Professional Gids  
• Fullscreen advertentie op NFF Bioscoopschermen (vertoning 1 x per loop, meerdere 

loops per vertoning) 
• Banner op NFF website 
• Advertentie groot in NFF nieuwsbrieven  
• 1/1 groot formaat advertentie op een NFF Buitenreclame: op prominente 

festivalplek 
• Vertoning van partner commercial (max 15 sec) voorafgaand tijdens Opening van 

het NFF  
• Vertoning van partner commercial (max 15 sec) voorafgaand aan reguliere NFF 

vertoning 
 

• 10 toegangskaarten voor de NFF Openingsavond 
• 10 toegangskaarten voor Gouden Kalveren Gala en het aansluitende Filmbal 
• 6 toegangsbewijzen voor elke rode loper première 
• 10 partnerpassen – onbeperkt toegang tot reguliere filmvoorstellingen 
• 20 partnervrijkaarten – eenmalig gratis toegang tot een reguliere filmvoorstelling 

 
In onderling overleg tussen Partijen kan de verdeling worden gewijzigd of kunnen 
tickets worden ingewisseld voor publiekskaarten in het kader van winacties. 
 

Partner heeft recht op: 
• Eigen product in te zetten op festivallocatie in overleg met NFF 
• Organiseren van speciale events of publieksdagen 
• Activatie op prominente festivalplekken 
• Plaatsing van displays in het festivalhart in afstemming met NFF 
• Plaatsing van een festival lounge op een nader overeen te komen festivallocatie 
• Sampling & promotie op locatie in afstemming met NFF 
 

• Persbericht samenwerking 
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Ondersteuning partneractivaties: 
• Inzet NFF socials  
• Inzet NFF website en nieuwsbrief  
• Google-adds  
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