


Beste 
Salaam aleikum

Het Hospitality Festival zet in op al wat ons als mens verbindt en creëert een feestelijke plek om elkaar te 
ontmoeten, beter te leren kennen, plezier te maken en te leren van elkaar. Het festival grijpt de periode van 
de ramadan en haar unieke vibe aan om mensen samen te brengen rond de gedeelde waarden van  
solidariteit en gastvrijheid. De ramadan is een periode van ontmoeting. Van open deuren en feestvieren. 
Van geven en delen. Van innerlijke reflectie ook. Rode draad in het programma is het samenleven in een 
superdiverse stad.

Hospitality Festival - 3 & 4 mei 2019 

Het Muntplein wordt omgetoverd tot de kosmopolitische ontmoetingsplek van het festival, een feestelijke 
en culturele markt, geïnspireerd op het Djemaa El Fna plein in Marrakesh. In de Souk dompelen verkopers 
en ondernemers, waarvan u er één kan zijn, de bezoekers onder in de geuren en kleuren van culinaire en 
artisanale specialiteiten uit het Midden-Oosten, de Magreb, Latijns-Amerika, Oost-Europa, … Zo kunnen de 
bezoekers op één plek kennismaken met typische producten en gerechten uit allerlei regio’s en culturen. 
Samen met onze partners zorgen wij voor fanfares, volksdansen en circusacts die onverwachts opduiken 
in de souk. Een echt familiefestival waar ook kinderen en jongeren hun hart kunnen ophalen in workshops 
en performances door jongeren. Zij die even willen ontsnappen aan de drukte en/of de hersencellen laten 
werken moeten binnen bij Muntpunt zijn. Daar kunnen mensen workshops en lezingen volgen, voorstel-
lingen meepikken en in gesprek gaan met andere festivalgangers. Rode draad van het festivalprogramma is 
het samenleven in een superdiverse stad.

Doe mee! 
Reeds meer dan 40 partners werken mee aan de omkadering en de animatie. Er beweegt wat in Brussel. Nu 
willen we u, als ondernemer, de kans geven om dit Festival mee te beleven vanop de eerste rij en tegelijker-
tijd uw bedrijf in de picture te zetten. Misschien spreekt het idee van verbinding u aan? Of wilt u vooral uw 
netwerk uitbreiden? 
De aantrekkelijke sponsorpakketten waarbij u kan kiezen uit 3 formules zullen u dan vast en zeker  
interesseren.

Alvast bedankt!

An Macharis     Philippe Renders & Fatima Bouchataoui
Directeur Citizenne     Coördinatoren Hospitality Brussels 2019
[m] 0496184126    [m] Fatima: 0477 95 80 93 - Philippe: 0497/19.07.14
[e] an@citizenne.be    [e] fatima@citizenne.be  - philippe@citizenne.be



What’s in it for you?!

• Zichtbaarheid voor uw bedrijf in hartje Brussel op het Muntplein 
• Groot bereik aan potentiële klanten. Onze ambitie: 5.000 bezoekers op het Hospitality festival
• Vele passanten op het Muntplein, gelegen tussen de Nieuwstraat, één van de drukste winkelstraten van 

het land, en het historische centrum van Brussel 
• Divers publiek uit verschillende etnisch-culturele gemeenschappen, zowel uit Brussel en Vlaanderen 
• Uw bedrijf, organisatie, merk en logo wordt verbonden aan dit sociaal-cultureel event in het teken van 

gastvrijheid en solidariteit 
• De feestelijke en culturele markt is de ideale plek om te netwerken met andere bedrijven, organisaties 

en bezoekers van het festival

SPONSORFORMULES

Hospitality light + € 750
• Maak 2 dagen lang deel uit van de Souk op het Hospitality Festival!
• Eigen standplaats (3m x 3m) in de Souk met zichtbaarheid voor uw bedrijf, producten en logo in hartje  
   Brussel
• Uw bedrijf wordt mee opgenomen als officiële partner op hospitality-brussels.b

Hospitality medium +++ € 1000 
• Maak 2 dagen lang deel uit van de Souk op het Hospitality Festival!
• Eigen standplaats (3m x 3m), centraal gelegen in de Souk met zichtbaarheid voor uw bedrijf, producten en 
logo in hartje Brussel 
• Uw bedrijf wordt mee opgenomen als officiële partner op hospitality-brussels.be
+++ • U wordt vermeld als sponsor op de website met logo en link naar uw bedrijf en in het persdossier

Hospitality VIP +++++ € 1.500
• Maak 2 dagen lang deel uit van de Souk op het Hospitality Festival!
• Eigen standplaats (3m x 3m), centraal gelegen in de Souk met zichtbaarheid voor uw bedrijf, producten en 
logo in hartje Brussel 
• Uw bedrijf wordt mee opgenomen als officiële partner op hospitality-brussels.be
+++++• Uw logo komt op alle gedrukte promotiemateriaal (brochure, t-shirts) en op de festivalbanner zowel 
digitaal als gedrukt
+++++• Uw logo en bedrijf worden vermeld als hoofdsponsor op de website – in het persdossier – op social 
media – bij de opening van het festival – in de videoreportage na het festival

FORMULES vOOR bEdRijvEN EN ONdERNEMERS

Hospitality stand
• Maak deel uit van de souk op het Hospitality Festival!
• Eigen standplaats in de souk met zichtbaarheid voor uw bedrijf of organisatie, producten en 
   logo in hartje Brussel
• U wordt mee opgenomen als officiële partner op hospitality-brussels.be

+ € 500
•  2 dagen je eigen stand
• Canopytent 3m op 3m 
• 1 open zijde van 3 meter
• Elektriciteitsaansluiting
• Waterpunt nabij de tent
• 2 tafels en een stoel 

++ € 750
•  2 dagen je eigen stand
• Canopytent 3m op 3m 
• Hoekstand met 2 open                
 zijdes van elk 3 meter
• Elektriciteitsaansluiting
• Waterpunt nabij de tent
• 3 tafels en 2 stoelen

+++ € 1000
• 2 dagen je eigen stand
• Canopytent 3m op 3m 
• Centraal gelegen in de 
 souk  
• Hoekstand met 3 open 
  zijdes van elk 3 meter
• Elektriciteitsaansluiting
• Waterpunt nabij de tent
• 4 tafels en 3 stoelen


