






VOORWOORD

Who’s ready for Donna Summer? It’s time to get your groove on and dance 
the night away! Step into the world of disco extravaganza. We’re back with the 16th 
edition of La Grande Soirée: Disco Never Dies.

In 2023 zal onze locatie glitteren zoals nooit tevoren. Na de Roaring Twenties is het 
tijd voor de jaren 70 waarbij de dansvloer het middelpunt was!
  
Op onze 16de editie programmeren we niemand minder dan SYLVER, samen met 
de meest extravagante DJ’s van de afgelopen jaren: Dimitri Wouters, Michiel 
Cnudde, Dylanski, David Carter en ZOF!

Elk jaar blijven we top of mind op vlak van kwalitatief uitgaan in Oudenaarde en 
omstreken. Al 15 edities na elkaar zijn we hét indoor evenement van de streek.

La Grande Soirée blijft een evenement ten voordele van Het Kinderkankerfonds. 
Na 15 edities hebben we, dankzij de hulp van alle partijen, € 52.000 kunnen 
schenken. Dit is iets om trots op te zijn en terzelfdertijd ook dankbaar!





SOCIAL MEDIA

Onze social media-accounts blijven 
groeien. De Facebook-pagina van La 
Grande Soirée heeft meer dan 3.500 
likes die voor 63% bestaan uit dames 
waarvan 43% tussen de 25-44 jaar. 
Onze Instagram-pagina telt bijna 600 
volgers. Daarnaast hebben we ook een 
mailinglijst van 1000 e-mailadressen. 
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PARTNERSHIP

Aangezien dit een omvangrijk evenement is, wordt het ieder jaar opnieuw een 
zoektocht naar financiële steun. Hierdoor kan La Grande Soirée een totale 
beleving aanbieden, ongezien in onze regio! Dit moet hét jaarlijkse evenement 
van Oudenaarde blijven waar iedereen telkens weer naar uitkijkt.

In ruil voor uw steun wordt uw onderneming zo goed mogelijk in de kijker gesteld 
via verschillende communicatiemiddelen. Naast de vermelding van uw logo zijn er 
ook de voordelen waarmee u uw klanten kan verwennen zoals toegangskaarten, 
drankkaarten, lockers en parkeerplaatsen.

Als partner krijgt u ook de kans om op voorhand extra drankbonnen te bestellen 
op factuur. In ruil hiervoor krijgt u +20% extra drankbonnen bovenop uw bestelling.

We doen ons best om zoveel mogelijk bedrijven uit verschillende sectoren aan te 
spreken om onderlinge kruisbestuiving te stimuleren.

Het leven is natuurlijk meer dan alleen business! 
Laat ons er samen een schitterende beleving van maken!





FORMULES

€ 250 € 500 € 1.000 € 1.500 € 3.000

Toegangskaarten (t.w.v.) 8 - (€ 120) 15 - (€ 225) 20 - (€ 300) 30 - (€ 450) 50 - (€ 750)

Drankkaarten € 75 € 150 € 400 € 600 € 1.200

Bestelling drankkaarten (+20% extra)

Locker(s) (t.w.v.) 2 - (€ 10) 4 - (€ 20) 8 - (€ 40) 12 - (€ 60) 24 - (€ 120)

Bewaakte VIP parking aan de ingang 2 3 6 9 18

Gezamenlijke bedanking nieuwsbrief *

Gezamenlijke bedanking social media *

TV schermen *

Website *

Gratis spandoek(en) 170 x 175 cm 340 x 175 cm 2x 340 x 175 cm

Individuele post op onze social media 1 1 2

Menukaarten *

Drankkaarten *

Mogelijkheid tot voorverkooppunt 50 tickets 100 tickets

Presenting partner: “Partner X presents”

Tickets en Facebook event *

Promo video, aftermovie & fotoalbums *

Exclusiviteit in uw sector

* logo vermelding



€ 250

 8 toegangskaarten (t.w.v. € 120) 
 

 € 75 aan gratis drankbonnen

 2 parkeerplaatsen op de bewaakte
 VIP parking aan de ingang
 

 2 gratis lockers (t.w.v. € 10)

 Gezamenlijke bedanking nieuwsbrief
 & social media kanalen

 Bestelling drankkaarten op
 factuur (+20% extra)



€ 500

 15 toegangskaarten (t.w.v. € 225) 
 

 € 150 aan gratis drankbonnen

 3 parkeerplaatsen op de bewaakte
 VIP parking aan de ingang

 4 gratis lockers (t.w.v. € 20)

 Gezamenlijke bedanking nieuwsbrief
 & social media kanalen

 Logo vermelding tijdens het
 evenement op tv schermen

 Bestelling drankkaarten op
 factuur (+20% extra)



€ 1.000

 20 toegangskaarten (t.w.v. € 300) 
 

 € 400 aan gratis drankbonnen

 6 parkeerplaatsen op de bewaakte
 VIP parking aan de ingang

 8 gratis lockers (t.w.v. € 40)

 Gezamenlijke bedanking nieuwsbrief
 & social media kanalen

 Gratis spandoek op het evenement 
 met logo (grootte: 170 x 175 cm) 

 Logo vermelding op: 

 - Website
 - TV schermen

 1 individuele post social media kanalen

 Bestelling drankkaarten
 op factuur (+20% extra)

Exclusiviteit in uw sector



€ 1.500

 30 toegangskaarten (t.w.v. € 450) 
 

 € 600 aan gratis drankbonnen

 9 parkeerplaatsen op de bewaakte
 VIP parking aan de ingang

 12 gratis lockers (t.w.v. € 60)

 Gezamenlijke bedanking nieuwsbrief
 & social media kanalen

 Gratis spandoek op het evenement 
 met logo (grootte: 340 x 175 cm) 

 Logo vermelding op:  
 
 - Menukaarten
 - Drankkaarten
 - Website
 - TV schermen

 1 individuele post social media kanalen

 Mogelijkheid om voorverkooppunt
 te worden met 50 tickets

 Bestelling drankkaarten op factuur (+20% extra)

Exclusiviteit in uw sector



€ 3.000
Exclusiviteit in uw sector

 Presenting partner

 50 toegangskaarten (t.w.v. € 750) 
 

 € 1.200 aan gratis drankbonnen

 18 parkeerplaatsen op de bewaakte
 VIP parking aan de ingang

 24 gratis lockers (t.w.v. € 120)

 Gezamenlijke bedanking nieuwsbrief
 & social media kanalen

 2 individuele posts social media kanalen

 2 gratis spandoeken op het evenement 
 met logo (grootte: 340 x 175 cm) 

 Logo vermelding op:  
 
 - Menukaarten
 - Drankkaarten
 - Website
 - TV schermen
 - Tickets
 - Promo video
 - Aftermovie
 - Fotoalbums
 - Facebook-event + artwork

 Mogelijkheid om voorverkooppunt te worden met 100 tickets

 Bestelling drankkaarten op factuur (+20% extra)



CONTACT

Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW. Extra toegangskaarten & drankkaarten 
moeten tegelijkertijd met het publiciteitspakket aankocht worden. 

U kan mij altijd contacteren voor extra informatie rond deze pakketten.
Gelieve te registreren via de website of mij te contacteren via e-mail.
 
Laat ons er samen een schitterende beleving van maken!
Van harte bedankt en tot op zondag 9 april.

Didier Duwijn
hello@lagrandesoiree.be
0471 58 63 67 






