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word zakelijk vriend van het fries museum!
In 2013 opende het nieuwe Fries Museum zijn deuren aan het Zaailand in Leeuwarden. Het
Fries Museum vertelt het verhaal van Friesland, de historie, cultuur en tradities van deze
eigenzinnige en prachtige provincie. Maar Friesland is meer dan water, land en een eigen
taal. Een ondernemende provincie die op de fundamenten van het erfgoed vooruitstrevend
en eigentijds de toekomst vorm wil geven. Als uitdrager van de Friese cultuur zoekt het Fries
Museum juist daarom de verbinding met het bedrijfsleven.
Sinds de opening van het nieuwe museum is een club van zakelijke vrienden in het leven
geroepen. Met de bijdragen van de zakelijke vrienden kunnen wij aankopen doen, nieuwe
tentoonstellingen initiëren en restauraties van onze collectie uitvoeren. Onze zakelijke
vrienden profiteren ondermeer van het netwerk dat wij tweemaal per jaar bij elkaar brengen
en ontvangen vele andere voordelen zoals korting op zaalhuur. Het Fries Museum is
gevestigd in een prachtig vormgegeven, open en sfeervol gebouw in de binnenstad van
Leeuwarden, op loopafstand van het station. Het markante gebouw leent zich uitstekend
voor bedrijfsevenementen en vergaderingen.
Hierna ziet u een overzicht van diverse mogelijkheden. Genoemde sponsorpakketten, die de
naam dragen van een aantal iconen van het Fries Museum, zijn suggesties. In overleg maken
wij graag een arrangement op maat voor u, afhankelijk van de aard van uw organisatie en uw
wensen.
Wij hopen op een mooie ‘freonskip’!

zakelijk vriend op maat
Sponsorarrangementen boven de 5.000 euro zijn altijd maatwerk. Naast genoemde voordelen
behoort het sponsorschap van een tentoonstelling tot de mogelijkheden. Uw bedrijfsuitingen
worden dan in overleg gekoppeld aan één van onze aansprekende tentoonstellingen die de
komende jaren op de kalender staan. Uw bedrijfsuitingen worden in alle communicatiemiddelen
met betrekking tot de betreffende tentoonstelling geplaatst zoals posters, flyers, website
en natuurlijk krijgt uw bedrijfslogo en -naam een prominente plaats op de tentoonstelling.
Uw bedrijf krijgt hiermee een brede exposure. Vanzelfsprekend zijn er in combinatie met de
tentoonstelling diverse mogelijkheden om uw relaties en personeel te fêteren.

pakket grutte pier (€ 500 per jaar)
• Uitnodiging voor twee netwerkbijeen
komsten per jaar van de zakelijke vrienden
(voorjaar en najaar), inclusief een rondleiding
• 2 goldcards voor onbeperkt gratis entree
(overdraagbaar)
• 20% korting op de huur van onze
inspirerende Panoramazaal (16 stoelen),
Theaterzaal (80 stoelen) of Rabo Atelier
(30-60 personen). Aanbod geldt voor één
dagdeel per jaar
• Uitnodiging voor openingen
• Naamsvermelding van uw bedrijf
in het Fries Museum en op de website
www.friesmuseum.nl

pakket benner (€ 1.000 per jaar)

Gerrit Benner, Landschap met rode wolken, 1969, olieverf op doek, collectie Provincie Fryslân,
bruikleen Fries Museum, © AG BENNER, 2014

• Uitnodiging voor twee netwerkbijeen
komsten per jaar van de zakelijke vrienden
(voorjaar en najaar), inclusief een rondleiding
• 4 goldcards voor onbeperkt gratis entree
(overdraagbaar)
• 30% korting op de huur van onze
inspirerende Panoramazaal (16 stoelen),
Theaterzaal (80 stoelen), Rabo Atelier
(30-60 personen), balkonruimte of
Centrale hal. Aanbod geldt voor
één vergaderarrangement en één
bedrijfsevenement per jaar
• Uitnodiging voor openingen
• Naamsvermelding van uw bedrijf in
het Fries Museum en op de website
www.friesmuseum.nl

pakket mata hari (€ 2.500 per jaar)
• Uitnodiging voor twee netwerkbijeen
komsten per jaar van de zakelijke vrienden
(voorjaar en najaar), inclusief een rondleiding
• 4 goldcards voor onbeperkt gratis entree
(overdraagbaar)
• 50% korting op de zaalhuur van
onze inspirerende Panoramazaal (16
stoelen), Theaterzaal (80 stoelen), Rabo
Atelier (30-60 personen), balkonruimte
of Centrale Hal. Aanbod geldt voor
één vergaderarrangement en één
bedrijfsevenement per jaar
• Uitnodiging voor openingen
• Naamsvermelding van uw bedrijf in
het Fries Museum en op de website
www.friesmuseum.nl

pakket poptaschat (€ 5.000 per jaar)
• Uitnodiging voor twee netwerkbijeen
komsten per jaar van de zakelijke vrienden
(voorjaar en najaar), inclusief een rondleiding
• 6 goldcards voor onbeperkt gratis entree
(overdraagbaar)
• Gratis gebruik van onze inspirerende
Panoramazaal (16 stoelen), Theaterzaal
(80 stoelen), Rabo Atelier (30-60 personen),
balkonruimte of Centrale Hal. Aanbod geldt
voor één vergaderarrangement en één
bedrijfsevenement per jaar
• Uitnodiging voor openingen
• Naamsvermelding van uw bedrijf in
het Fries Museum en op de website
www.friesmuseum.nl

pakket alma tadema (€ 5.000 per jaar)
• Uitnodiging voor twee netwerkbijeen
komsten per jaar van de zakelijke vrienden
(voorjaar en najaar), inclusief een rondleiding
• 6 goldcards voor onbeperkt gratis entree
(overdraagbaar)
• 50% korting op de huur van onze
inspirerende Panoramazaal (16 stoelen),
Theaterzaal (80 stoelen), Rabo Atelier
(30-60 personen), balkonruimte of
Centrale Hal. Aanbod geldt voor
één vergaderarrangement en één
bedrijfsevenement per jaar
• Uitnodiging voor openingen
• Naamsvermelding van uw bedrijf in
het Fries Museum en op de website
www.friesmuseum.nl

• U bouwt samen met het Fries Museum
aan een eigen kunstcollectie. U ontvangt
jaarlijks een prachtig hedendaags
kunstwerk met een inkoopwaarde van circa
€ 1.200. Dit kunstwerk wordt door onze
conservator moderne en hedendaagse
kunst zorgvuldig geselecteerd en
ingekocht. Onze specialisten adviseren u
over de presentatie en de verzorging van
uw kunstwerk in uw bedrijf.

uw contactpersoon
Liesbeth van Keimpema
manager sponsoring, vrienden & fondsen
T		 058 205 00 48
M 06 53 84 05 57
E l.vankeimpema@friesmuseum.nl

Fries Museum
wilhelminaplein 92
8911 bs leeuwarden
postbus 1239
8900 ce leeuwarden

