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VOOR UITGEVERS EN SPELLENMAKERS
De organisatoren van SpellenFestival streven naar veel 

meer dan alleen een standaard spellenbeurs. SpellenFestival 

is een kwalitatief hoogstaand evenement voor uitgevers en 

spellenmakers. Een laagdrempelig en toegankelijk evenement 

voor bezoekers. De perfecte manier om met je gezin of 

vriendengroep de nieuwste gezelschapsspellen te ontdekken 

tijdens een gezellig dagje uit. Daarbij zijn onze standhouders 

van groot belang: zij vormen het centrale middelpunt.

EEN UNIEK LOCATIE 
Het SpellenFestival maakt indruk met een unieke locatie;

de Hangaar 2 op voormalig militair vliegveld Valkenburg/

Leiden. Aan de rand van Leiden en midden in de Randstad 

biedt de locatie alle ruimte die een standhouder zich kan 

wensen. Gemakkelijk en gratis parkeren voor standhouders 

en ruim voldoende, betaalbare verblijfsmogelijkheden in de 

nabije omgeving.
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RUIMTE VOOR 2500 BEZOEKERS
Onze bezoekers zijn gezinnen en vriendengroepen die in de 

afgelopen jaren hun avond in de kroeg verruild hebben voor 

een spelavond thuis bij vrienden of met familie. Het gaat 

niet om de fanatiekeling die elk spel kent, maar juist om de 

nieuwsgierige enthousiasteling die op zoek is naar een leuk 

spel om thuis te spelen.

Kortom: Het SpellenFestival is een zeer effectieve manier 

om de nieuwe en best verkopende spellen onder de aan-

dacht te brengen bij het grote publiek. Per dag biedt het 

Spellenfestival ruimte voor 2500 bezoekers. Met mogelijke 

avondopenstellingen kan dit nog verhoogd worden naar 

5000 bezoekers.

HET EVENEMENT VOOR LIEFHEBBERS VAN SPELLEN 

Het SpellenFestival is een uniek evenement voor liefhebbers van bord- en gezelschapsspellen. Vanuit heel Nederland komen 

gezinnen en vriendengroepen naar de Hangaar 2 in Valkenburg om de leukste spellen te spelen in een festival ambiance.

Onze bezoekers zijn op zoek naar nieuwe spellen en willen een geweldige dag vol spelplezier beleven.



DE VOORDELEN VAN DEELNAME
AAN SPELLENFESTIVAL
•   Maak gebruik van uitgebreide mogelijkheden van

      voordelige standhoudersplekken

•   Ontmoet een nieuwe groep kwalitatieve bezoekers

      en nieuwe potentiële klanten

•   Laat duizenden bezoekers kennis maken met

      jouw spellen

•   Maak gebruik van uitgebreide marketingmogelijk-

      heden van het SpellenFestival

PROFITEER VAN DE UITGEBREIDE
PROMOTIECAMPAGNE
Het Spellenfestival heeft een groot netwerk van samenwer-

kingspartners die je kunnen helpen om meer bekendheid te 

geven aan je deelname en je product(en). Zowel online als 

offl ine gaat het SpellenFestival veel aandacht krijgen. Een 

team van communicatieprofessionals staat klaar om jouw 

deelname een succes te maken!

WIE IS EXPOSANT TIJDENS SPELLENFESTIVAL
Wil jij in contact komen met de brede doelgroep van enthou-

siastelingen voor bord- en gezelschapsspellen? Dan ben jij 

de ideale exposant van het SpellenFestival. Bijvoorbeeld

omdat jij uitgever bent, distributeur, ontwikkelaar of een 

andere commerciële partij die op zoek is naar duizenden 

nieuwe potentiële klanten en toekomstige ambassadeurs. 

WIE BEZOEKT SPELLENFESTIVAL
Alle spelletjesliefhebbers van 4 tot 100 jaar, met focus op 

families en vriendengroepen uit heel Nederland die een dag 

vol spelplezier willen beleven.

WAAROM KOMEN BEZOEKERS NAAR
SPELLEN FESTIVAL?
SpellenFestival is het leukste en meest betaalbare uitje tijdens 

de herfstvakantie. Nog nooit eerder is een spellenbeurs in 

deze vorm gepresenteerd aan het publiek. Met de festival 

opzet kiezen we voor een duidelijke focus op de doelgroep 

van nieuwsgierige spelletjesliefhebbers die met elkaar een 

dag vol spelplezier willen beleven. 

De gemiddelde besteding van de bezoekers ligt hoog; bezoekers 

trekken gemiddeld een hele dag uit, het horeca aanbod is 

perfect afgestemd op de doelgroep en de bezoekers worden 

gestimuleerd door de festivalsfeer. Ook de aankleding van 

de Hangaar valt positief op. 



ALLE SPELREGELS OP EEN RIJTJE
Beursdata

Zaterdag 17 oktober t/m zondag 25 oktober

Geopend van 10.00 uur – 18.00 uur

Locatie

Hangaar 2, 1e Mientlaan, 

Wassenaarseweg 75, 2223 LA Katwijk

www.spellenfestival.nl

Bezoekers

15.000 – 25.000 bezoekers

Deelname mogelijkheden

Het Spellenfestival 2020 kent diverse opties voor een deel-

name. Passend aan de omvang en de wens van elke organisatie. 

De plattegrond is verdeeld in zes verschillende soorten 

stands.

Standruimte zonder standbouw

De prijs per vierkante meter zonder standbouw bedraagt: 

vanaf € 30,-  Hierbij krijgen standhouders de kans om geheel 

vrijblijvend hun stand te ontwikkelen als deze aan de geldende 

veiligheidseisen voldoet.

Standruimte 27m2 – 36m2 €    945,-  
Standruimte 45m2 – 62m2 € 1.995,-  
Standruimte 68m2 – 80m2 € 2.695,-  
Standruimte 105 m2 – 108m2 € 3.500,-  

Standruimte met standaard standbouw

Standaard standbouw betekent dat wij de wanden plaatsen 

met een hoogte van x-meter, boven elke stand een naams-

vermelding realiseren, vloerbedekking plaatsen, verlichting 

ophangen en tevens de schoonmaak van de stand organiseren.  

Standruimte 19m2 – 25m2 € 895,-  

Pioniers–plein

Wil jij proeven hoe het grote publiek denkt over jouw spel? 

Neem plaats op ons pioniersplein! Hier staan diverse star-

tende en kleine spellenmakers. Vanwege de lengte van het 

evenement bieden wij ook een optie voor de halve periode 

(zaterdag t/m woensdag of donderdag t/m zondag). 

Standruimte maximaal 10m2

Zaterdag 17 oktober t/m woensdag 21 oktober

€ 150,- (halve periode)

Standruimte maximaal 10m2

Donderdag 22 oktober t/m zondag 25 oktober

€ 150,- (halve periode) 

Standruimte maximaal 10m2

Zaterdag 17 oktober t/m zondag 25 oktober

€ 250,- (hele periode)

Inschrijfpakket

Dit omvat oa. deelnameregistratie, plaatsing op de website, 

toegang tot vrijwilligersprogramma, communicatiepakket, 

parkeerkaarten en toegangskaarten.

Eenmalig, voor alle deelnemende standhouders € 99,- 

GEÏNTERESSEERD IN DEELNAME OF MEER INFORMATIE?

Ben jij geïnteresseerd in extra exposure mogelijkheden zoals sponsoring, het geven van additionele demonstraties

of het geven workshops? Neem dan voor meer informatie contact op met de organisatie via kirsten@event22.nl

De eigenaar van deze leafl ets/download neemt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van de 

eventuele rechten van foto ‘s of afbeeldingen die door derden zijn toegestuurd voor plaatsing. Deze 

afbeeldingen zijn bedoeld ter inspiratie.


