
 

 

 

             
 

 

 

 

  

  



 

 

 

Forever Young Festival 

Forever Young Festival 2017 was een groot succes; ruim 6000 enthousiaste 65-plussers 

genoten van de optredens, de shows, de activiteiten en natuurlijk het prachtige weer.  Diverse 

items op televisie trokken maar liefst 6.5 miljoen kijkers! Reden genoeg om ook in 2018 weer 

een Forever Young Festival te organiseren. 

 

Op 22 augustus 2018 vindt het volgende Forever Young Festival plaats. Wederom in Almere 

op de Esplanade bij het Weerwater. Het belooft weer een geweldig Festival te worden met een 

mooie line-up aan artiesten. In 2018 is er plaats voor maar liefst 10.000 mensen die een breed 

pakket aan muziek, theater, kunst, cultuur en activiteiten voorgeschoteld krijgen. Het Festival 

wordt dus nog groter dan in 2017! 

 

Wilt u deze geweldig groeiende doelgroep aanspreken en daarmee Forever Young 

Festival ondersteunen bij het realiseren van haar doelstelling; Namelijk 65-plussers met 

elkaar verbinden door ze van een geweldige dag uit te laten genieten? U kunt op Forever 

Young Festival een kraampje afnemen om bijvoorbeeld uw producten te verkopen of uw 

organisatie te promoten. De creatieve invulling van uw promotie staat u vrij maar, 

negatieve en stigmatiserende associaties met de zorg en ondersteuning voor deze 

doelgroep  zijn natuurlijk niet de bedoeling. Het moet juist een dagje vrij van de dagelijkse 

zorgen zijn!  

 

Interesse? Lees dan gauw verder voor de mogelijkheden!  



 

 

 

Marktkraam 

Verkoopt u leuke producten voor kleine prijsjes? Dan is een marktkraam wellicht iets voor u. 

U staat samen met andere verkopers op een mooi plekje op Forever Young Festival. Een 

mooie bescheiden bijdrage aan het unieke Forever Young Festival is uw deel. 

 

U heeft al een marktkraam voor € 75,00 (exclusief lunch, stroom, btw). 

 

 

Beurskraam 

Verkoopt u wat exclusievere producten waarbij sales en het promoten van uw merknaam beide 

belangrijk voor u zijn? Maak dan gebruik van een Forever Young Festival beurskraam. Op de 

beurskraam kunt u actief uw producten verkopen en uw merk promoten. Een prachtige bijdrage 

aan Forever Young Festival in combinatie met een mooie marktwaarde! 

 

We bieden deze unieke beurskramen aan voor slechts € 250,00 (exclusief lunch, stroom, btw). 

Daarbij wordt uw logo weergegeven op het informatiebord bij de kraampjes. 

 

 

Promotiekraam 

Bent u op zoek naar een goede plek om uw merknaam of organisatie te promoten bij 65-

plussers? Dan is Forever Young Festival absoluut ‘The Place To Be’! Laat aan alle 10.000 

bezoekers zien wat u doet en combineer dat met het doen van een geweldige bijdrage aan de 

realisatie van Forever Young Festival.  

 

Promotiekramen zijn beschikbaar voor € 500,00 (inclusief stroom, exclusief lunch en btw). 

Daarbij wordt uw logo prominent weergegeven op het informatiebord bij de kraampjes. 



 

 

 

Sponsortent 

Vindt u Forever Young Festival echt een geweldig initiatief en wilt u meer bijdragen aan de 

realisatie? Daar zijn wij uiteraard heel erg blij mee en daar bieden we ook een prachtige 

tegenprestatie voor. Als sponsor krijgt u de beschikking over een 5x5 pagode tent die u geheel 

naar eigen inzicht mag inrichten.  

 

Een sponsortent kost € 2.500,00 (inclusief lunch en stroom, exclusief btw). Daarnaast wordt u 

als sponsor vermeld op onze website en op het informatiebord bij de entree. Voor slechts € 

250,00 extra krijgt u er een halve pagina advertentie bij in het Forever Young Festival 

Magazine, dat wordt meegegeven aan alle bezoekers van het Festival. Grijp deze unieke kans 

snel en neem contact met ons op; exposant@foreveryoungfestival.nl!  
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