
Event naam:
Plaats van het event: 

Event dag(en):
Naam organisatie:
Aantal bezoekers:

Bezoekers/dag: 
Website:

W-festival

Oostende – klein strand 

(Montgomery kaai)

24-28 augustus (5 dagen)

WTS 
40.000  

8.000

www.w-festival.com

EVENT ID

• Gratis parking

• Backstage tours 

• Uniek zicht  
   op het podium
 

• Unieke sanitaire  
   ervaring

• Shuttle Service 

B2B

• Unieke locatie

• Enthousiaste muziekliefhebbers 

• Gemiddelde leeftijd 45 jaar

• Prominente visibiliteit op het festival

• Merk activatiemogelijkheden zowel online  
   als terplaatse

• Exclusiviteit en communicatierechten

• Communicatiecampagnes 

• Netwerkmogelijkheden

ONZE SPONSORVOORDELEN

Festival Festival 
aan zee!aan zee!

UB40/ Level 42 

& many more!

UB40, Level 42, bauhaus, 

alphaville, holly johnson  

SQUEEZE & many more!

ONS DNA 
Onze passie blijft het programmeren van popmuziek uit de Jaren 
‘80 en ‘90. De trouwe bezoekers van W-festival surfen op 
nostalgische vibes van hun ‘helden van weleer’ en brengen 
daarvoor graag hun familie mee. Onze grootste troeven: sterke 
organisatie, een volwassen publiek, nostalgische muziek en een 
idyllische locatie. Nodig uw klanten, leads of medewerkers uit 
voor een onvergetelijke sfeervolle avond. Het W-festival biedt 2 
hospitality formules aan. 

OSTEND BUSINESS LOUNGE 
De hospitality formule “OSTEND BUSINESS LOUNGE” focust zich 
op een intense  muziek beleving voor u en uw gasten. VIP parking  
met shuttle service, toegang tot de Ostend Business Lounge met 
open bar en een 3-gangen diner (18u – 20u). 

CLAIM THE LINE-UP 
Een ‘once in a lifetime’ beleving ! Inclusief VIP parking met shuttle 
service, VIP lounge met open bar, een 3-gangen diner (16u – 21u) 
en late night snack, VIP toilet, een exclusieve backstage tour en 
uw logo op de led walls tijdens het gekozen concert. U en uw 9 
klanten worden op het podium verwacht om in comfortabele  
zetels met een glas champagne in de hand het geclaimde  
optreden op enkele stappen van de artiest en uit het zicht van de 
massa  te volgen. 



WOENSDAG  DONDERDAG  VRIJDAG  ZATERDAG  ZONDAG

Festival Festival 
aan zee!aan zee!

line-up

Wilt u meer weten wat we als event voor uw merk of bedrijf kunnen betekenen? 
Contacteer ons vrijblijvend voor een afspraak: 

0476 50 17 33 / vip@w-festival.com 

BAUHAUS  
(€11.000) 

ANNE CLARK 
(€10.000) 

SCRITTI POLITTI 
(€9.000) 

BIG COUNTRY 
(€8.000)

FICTION FACTORY 
(€7.000) 

NITS 
(€6.000) 

THE KIDS 
(€5.000)

SQUEEZE 
(€11.000)

XPROPAGANDA 
(€10.000)

LIGHTNING SEEDS 
(€9.000)

PAUL CARRACK 
(€8.000) 

SOULSISTER 
(€7.000) 

THE ANIMALS 
(€6.000) 

T’PAU 
(€5.000)

ALPHAVILLE 
(€12.000)

JEANNE MAS 
(€11.000)

LEVEL 42 
(€10.000)

KID CREOLE AND THE 
COCONUTS 

(€9.000)

THE PROCLAIMERS
(€8.000)

STEREO MC’S 
(€7.000)

HEATHER NOVA 
(€6.000)

JO LEMAIRE 
(€5.000)

UB40 
(€13.000)

 
DEL AMITRI 

(€12.000)

TONY HADLEY 
(€11.000)

 
ABC 

(€10.000)

COCK ROBIN 
(€9.000)

DEACON BLUE 
(€8.000)

ARRESTED  
DEVELOPMENT 

(€7.000)

LONDONBEAT 
(€6.000)

CUTTING CREW 
(€5.000)

 

HOLLY JOHNSON 
(€12.000)

BELINDA CARLISLE 
(€11.000)

SHEILA E 
(€10.000)

THOMPSON TWINS’ 
TOM BAILEY 

(€9.000)

GO WEST 
(€8.000)

HEAVEN 17 
(€7.000) 

 
ROBIN S 
(€6.000) 

 
BLACK BOX 

(€5.000)

claim THE LINE-UP prijs overzicht

•  VIP parking met shuttle dienst
•  VIP inkom
•  Toegang tot de Business lounge met open zicht op de      
    main stage
•  Open bar (alle drank in de lounge is GRATIS)
•  3-gangen diner in de lounge tussen 18u/20u  

Dag ticket (tafel van 6 personen) : 1.200 euro
Dag ticket (tafel van 12 personen) : 2.300 euro

ostend business lounge prijszetting & voordelen  claim the line-up voordelen
• ‘Once in a lifetime’ beleving voor u en uw gasten
• VIP parking met shuttle service
• Toegang tot de VIP lounge met open bar, een 3-gangen      
   diner (16u – 21u) en late night snack
• VIP Geberit toilet-experience  
• Exclusieve backstage tour
• Volg uw geclaimde optreden / artiest op het podium in    
   comfortabele zetels met een glaasje champagne 
• Logo van uw bedrijf in het groot op de led walls 


