
HOSPITALITY PARTNERSHIP #10

CELEBRATE LIGHT | AMSTERDAM LIGHT FESTIVAL EDITIE #10
Sinds 2012 heeft Amsterdam een waar winterevenement dat de donkere dagen verlicht: een waterroute
over de grachten, langs inspirerende lichtkunstwerken. Aankomende editie (02.12.2021 t/m 23.01.2022)
belooft niet zomaar een editie te worden: we vieren 10 jaar Amsterdam Light Festival! Onder het
overkoepelende thema Celebrate Light blikken we gezamenlijk terug op tien jaar lichtkunst in de stad en
daarmee maken de meest bijzondere, inspirerende en populaire lichtkunstwerken van de afgelopen jaren
hun terugkeer.

PARTNERSHIP CELEBRATE LIGHT DRINKS & BITES
Deze winter meer gasten welkom heten in jouw bar of restaurant? Maak dan gebruik van de mogelijkheid
om aan te sluiten bij de spectaculaire Celebrate Light Drinks & Bites Walk van Amsterdam Light Festival.
Bezoekers kunnen hierbij niet alleen genieten van een wandeling langs prachtige lichtkunst, maar maken
tevens kennis met de etablissementen, service en smaak van de stad.

○ Hoe werkt het?
- Bezoeker schaft een ticket aan voor de Walk via de Amsterdam Light Festival ticketshop. Deze

kan bereikt worden via de website, of middels het scannen van een QR-code bij de
kunstwerken/horeca/festival informatiepunten;

- Bezoeker heeft de keuze uit meerdere Celebrate Light Drinks & Bites Walks, bijv. de
Veggie/Traditional/Drinks Only Route (def. namen en invulling n.t.b.);

- Bezoeker ontvangt de route digitaal, welke zowel de kunstwerklocaties met storytelling als de
deelnemende horeca incl. aanbod bevat;

- Bezoeker bepaalt zelf het startpunt van de route en welke kunstwerken en horeca hij bezoekt;
- Iedere horecaondernemer heeft een unieke QR-code, welke scanbaar voor geldigheid.
- Bezoeker rekent Drinks & Bites direct af bij de horecaondernemer, de inkomsten zijn voor de

horecaondernemer.

○ Operations
- De Walk wordt van woensdag tot en met zondag van het festival aangeboden van 2 december

2021 t/m 23 januari 2022, tussen 17.30u en 21.30u;
- De capaciteit van de Walk is minimaal 100 pax per dag;
- Het aantal verkochte tickets wordt met horecaonderneming gecommuniceerd;
- Drinks en/of Bites worden door de horecaondernemer aangeboden voor een tarief tussen de

€3,50 - €7,00 per Drink of Bite;
- Indien er sprake is van een buiten take-away ligt de verantwoordelijkheid van de vergunning bij

de horecaonderneming.

○ Communicatie en Activatie
- Horecaondernemer mag commercieel gebruik maken van de merknaam, en communiceren over

‘Amsterdam Light Festival’ en ‘Celebrate Light Drinks & Bites Walk’;



- Horecaondernemer mag tickets aanbieden incl. een doorlink naar boekingswebsite Amsterdam
Light Festival;

- Amsterdam Light Festival stelt digitaal festival brandbook, partner label en vijf officiële foto’s ter
beschikking voor promotie van Editie #10;

○ Exposure
- Naam/Logo op officiële partnerpagina incl. directe doorlink naar website van horecaondernemer;
- Naam/Logo/Adres/Aanbod horecaondernemer op digitale Walk route;
- Consument scant QR code bij horeca ondernemer voor ontvangst drink/bite, deze QR code

geeft informatie over horeca ondernemer.
- Één gezamenlijke social media post via LinkedIn en Facebook waarin de deelnemende horeca

worden genoemd incl. tag;
- Celebrate Light Drinks & Bites wordt aangeboden op de ‘Wandel aanbod’-pagina.

Exposure/traffic vanuit algemene festival communicatieactiviteiten; bezoekers worden naar de
aanbodpagina geleid vanuit alle CTAs.

Deelname: €1000 excl. BTW
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