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De Wereldhavendagen is een jaarlijks terugkerend maritiem 

evenement in de haven en het centrum van Rotterdam. 

De organisatie van het evenement ligt in handen van de 

Stichting Wereldhavendagen, die dit samen met sponsoren en 

partners tot een uniek, leuk én informatief evenement maakt. 

Veel bedrijven uit de haven óf gelieerd aan de haven zijn 

partner van het evenement om zich te presenteren aan het 

publiek. Dit vindt plaats op de volgende locaties:

 

» Op en aan de kades rondom de Erasmusbrug;

» In de haven met een bedrijfsbezoek;

» Op het water met een nautische demonstratie;

» In het centrum van de stad;

» Met speciale educatieprogramma’s voor jongeren;

Het evenement vindt altijd plaats in het eerste volledige 

weekend van september.  

De Wereldhavendagen laat bezoekers op een fascinerende 

wijze beleven wat de Rotterdamse haven te bieden heeft. 

Er zijn spectaculaire demonstraties op de kade en het water, 

er kunnen schepen bezichtigd worden en er gaan interessante 

excursies de haven in. 

Gedurende drie dagen lang presenteren bedrijven zich aan het 

publiek en is er volop beweging op het water. Op zaterdagavond 

vindt er een avondshow op het water plaats met vuurwerk.

Overdag is er genoeg ruimte om te kijken, te beleven en een 

hapje of een drankje te nuttigen. Kortom; voor publiek een 

mooi dagje of weekend uit en voor de deelnemende partners 

een unieke kans om zich te profileren. 

Op 6, 7 & 8 september 2019 vindt de 
42ste editie plaats. 
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MariTeamTHEMA 2019

In Rotterdam werken we samen, zodat de haven draait als een geoliede machine. Met 

opgestroopte mouwen of strak in uniform. Aan het roer, op de kade of aan de tekentafel. 

De mensen die de haven van Rotterdam laten floreren vormen echter geen gewoon team, 

het is een MariTeam! 

Door intensieve samenwerking is onze haven de best georganiseerde, veiligste, meest 

innovatieve en bereikbare haven geworden. Samen zijn we groot geworden; samen zijn we 

sterk. En samen gaan we de toekomst aan.

Tijdens de Wereldhavendagen 2019 staan alle teamplayers centraal als MariTeam. In de 

eerste plaats zijn die teamplayers natuurlijk de 180.000 mensen die samenwerken ín 

onze haven. Daarnaast vormen we afzonderlijke MariTeams met afnemers en verladers in 

binnen- en buitenland, met andere internationale havens, met universiteiten, met bedrijven 

en overheden. De Rotterdamse haven is één van de belangrijkste havenspelers wereldwijd 

en tegelijk zijn we gewoon toegankelijk en veilig voor de inwoners van Rotterdam. 

Tijdens de Wereldhavendagen viert heel Rotterdam dit fantastische staaltje teamwork. 

Een feest voor alle bedrijven en mensen die dagelijks keihard werken aan het succes 

van de Rotterdamse haven, maar ook een feest voor iedereen die juist wel wat meer 

van de maritieme wereld zou willen weten. Dus stap aan boord, join the team en vier de 

Wereldhavendagen op 6, 7 en 8 september 2019!
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komt met partner
komt met gezin met (klein)kinderen
komt met vrienden 
komt alleen
anders

Verhouding man/vrouw

Samenstelling bezoekBeoordeling evenement en 
programma

Verkoop tickets excursies

Bezettingsgraad  
excursies

Totaal  
programma

Excursies

VrouwMan 13.240

8,68,3

Rotterdam
Rijnmond (Rotterdammers  
niet inbegrepen)
rest van Nederland/
Internationaal

Woonplaats/provincie/
regio

Herhaalbezoek

97%

48%

86%

52%

35%

24%

23%

1%
17%

Aantal volgers social media

Bezoek website tijdens eventBezoek website gehele jaar

5.177  
volgers

205.788 132.860

3.107  
volgers

22.435  
volgers

708 
volgers

Unieke bezoeken NL website Bezoeken NL website

ONLINE

28%

43%

29%

TERUGBLIK 2018 2
FEITEN EN CIJFERS
380.000 BEZOEKERS
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SPONSOREN EN PARTNERS 2018
Zonder sponsoren en partners bestaat het evenement niet. Samen maken we het evenement en zijn we de Rotterdamse haven! 

 

De haven is essentieel voor de stad Rotterdam en voor Nederland. Het is een dynamische, internationale omgeving waar 180.000 

mensen werken en jaarlijks meer dan 467 miljoen ton goederen verwerkt en vervoerd worden van en naar het achterland. 

Door middel van deelname en sponsoring in natura, barter-deals of een financiële bijdrage in ruil voor zichtbaarheid of andere 

afspraken wordt ieder jaar de Wereldhavendagen gerealiseerd.

 

De Wereldhavendagen 2018 is mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsoren:

HOOFDSPONSOREN / - 
PARTNER SPONSOREN
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PARTNERS
Dankzij onze partners – de (haven)bedrijven die deelnemen – maken we het programma voor het publiek. Samen met deze partners 

geven we invulling aan de inhoud zodat het publiek optimaal kan genieten van al het moois wat er op de kades, in de haven, op het 

water en in de stad gebeurt. Samen met de volgende partners is editie 2018 gerealiseerd: 

Aan de bak

Abiom Group

Alco Energy Rotterdam B.V.

APM Terminals B.V.

Ardea Auto

AVR – Energy from Waste

Bagger- en Aannemingsmaatschappij Van der 
Kamp B.V.

Bonn & Mees

Borrelboot Rotterdam

BP Nederland

Broekman Logistics

Brunel

BSR Van Uden

Bureau Voorlichting Binnenvaart

CCT Stevedoring Moerdijk

Coastal Rowing

Croonwolter&dros

Cruise Port Rotterdam

De Rotterdam Tours

DFDS Seaways B.V.

DIMCO

Dordtse Reddingsbrigade

Douane

Drager Nederland B.V.

Dutch Marines Rowing Challenge

Dutch River Riders

Ecolution

Educatief Informatie Centrum

Ertsoverslag Europoort C.V.

Europees Massagoed- Overslagbedrijf B.V.

Evides Waterbedrijf

Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart

ExxonMobil

Fairplay Towage B.V.

Falck

Floating Farm

FutureLand | Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Gate Terminal B.V.

Gemeente Rotterdam 

Gemeente Rotterdam | Erasmusbrug

Gemeente Rotterdam | Maastunnel

Gemeente Rotterdam | schoon, heel en veilig

Gemeente Rotterdam | Spaanse Polder

Gezamenlijke Brandweer

GPS-Buddy Nederland

Gunvor Petroleum Rotterdam B.V.

Havenbedrijf Moerdijk

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

HEBO Maritiemservice B.V.

Helicentre B.V.

Het Keringhuis Publiekscentrum Water

Holland America Line

Hoogheemraadschap Schieland en 
Krimpenerwaard

Huntsman Holland BV

Hutchison Ports ECT Rotterdam

Inside Rotterdam

Inter-Techno

Intorno | Opera & Muziektheater

Jansen Recycling Group

Kloosterboer

Koninklijke Marine

Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij

Koninklijke Roeiers Vereeniging Eendracht

Kotug Smit Towage Rotterdam B.V.

Kustwacht Nederland

Lyondell Chemie Nederland B.V.

Maritiem Museum

Mega WindForce

Mercurius Shipping Group

Merwe-Vierhavens (M4H)

Must Commit

Nederland Maritiem Land

Nederlands Loodswezen B.V. Regio Rotterdam-
Rijnmond

Neste Netherlands B.V.

NHV

Novatug

Oceaniumboot Diergaarde Blijdorp

Optimist on Tour

P&O Ferries

Parachuteschool Marine

Partyservice Nederland

Plastic Whale

Provincie Zuid Holland

Raderstoomboot De Majesteit

RDM Rotterdam

RDM Training Plant | DeltaLinqs

Reederij Oosterschelde

Reinplus Fiwado Bunker

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Rijkswaterstaat

Rondje Rotterdam

Rotortug

Rotterdam Offshore Sailing Team

Rotterdam Pages

Rotterdam RIB-Adventure by Dolphin Events

Rotterdam Sight Running Tours

Rotterdam The Hague Airport

Rotterdam Zwemt

RotterTram

Safeway

Samskip

Scheepvaart Transport College

Sea Rangers Service

Shell Nederland Raffinaderij B.V.

Sif Group

Sima Charters B.V.

Simon BV

Simwave B.V.

Skadi Kramer Rotterdam Harbour Sprints

SKOON Energy

Sky Watersports

SkyShark – The Ultimate Thrill Experience

Spido B.V.

Spill Response Group Holland

Sportbedrijf Rotterdam

Stichting Promotie Schiedam

Stichting Roeisloepenwedstrijden Rotterdam

Stichting Sleepboothaven Maassluis

SummerLabb

’t PlekTheater

TEAM Terminal B.V.

Tideman Boats

TOP Management Consultants

Transport Logistiek Nederland

UFO Restaurant

Van der Vlist Transportgroep B.V.

Van Oord

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

VIKING Life-Saving Equipment

VisNed

VT Group (Verenigde Tankrederij B.V.)

W.Smit B.V. Duik- en Bergingsbedrijf

Waterschap Hollandse Delta

Wist u dat… Uitgeverij / Scheurmail Rotterdam

Zeekadetkorps Rotterdam

Zeilschip Eendracht

Zeilschip Fantastiko 
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OOK PARTNER 
WORDEN?

3
Samen met partners en sponsoren maken we het inhoudelijke 

programma voor het publiek en gaan we de verbinding aan op de 

volgende manieren:

»  Op en aan de kade

»  In de haven

»  Op het water

»  Educatie – Aandacht voor jongeren

»  In de stad

»  Extra zichtbaarheid
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Op en aan de kade

Op en aan de diverse kades in het centrum van Rotterdam presenteert  

jouw (haven)bedrijf zich drie dagen op een unieke manier. Als partner ben je 

onderdeel van het programma en maak je het publiek enthousiast.  

Het inhoudelijke verhaal kan ondersteund worden met bijvoorbeeld een schip 

aan de kade of aanvullend materieel op de kade. Een ideale manier om deel te 

nemen met name in het  kader van ‘license to operate’ en personeelswerving.

Inclusief in het partnerschap is:

» Communicatie via de platformen van de   

 Wereldhavendagen;

» Enthousiast publiek op de kades;

» Basisplek op de kade die verder     

 aangekleed of uitgebreid kan worden; 

» Mogelijkheid tot uitbreiding met een schip.

De exacte voorwaarden en prijzen tref je aan 

op pagina 30.

Neem contact op met Froukje Fikkers via 

f.fikkers@wereldhavendagen.nl of  

06 - 1147 8314 om partner te worden. 

De duurzame haven
De Rotterdamse haven wil een 
voortrekkersrol spelen in de transitie 
naar schone energie. Onderdeel van 
de duurzame haven zijn bijvoorbeeld 
windmolenparken op zee, waar stroom 
voor de haven steeds vaker vandaan 
komt. Maar ook het groeiend aantal 
schepen dat op schonere brandstoffen 
vaart. Of slimme projecten waarmee 
restwarmte opnieuw gebruikt kan worden. 
Laat zien aan het publiek hoe jouw 
(haven)bedrijf de haven duurzamer maakt.  
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Samen met de partners in de haven realiseren we een programma met 

excursiebezoeken, waarbij het voor de bezoekers mogelijk is de (haven)bedrijven 

te bezoeken en een kijkje achter de schermen van de moderne wereldhaven van 

Rotterdam te krijgen. 

Het biedt deelnemende (haven)bedrijven de mogelijkheid om meer betrokkenheid te 

generen bij het publiek en om de organisatie als potentiele werkgever te profileren. 

Inmiddels zijn de bedrijfsbezoeken een jarenlang gewild programmaonderdeel bij het 

publiek tijdens de Wereldhavendagen! 

 

De organisatie van de Wereldhavendagen verzorgt de logistiek om de bezoeker 

tot aan de bedrijfspoort te brengen inclusief het voldoen aan de gestelde ISPS 

voorwaarden. Veelal komt de groep met bezoekers op een afgesproken dag en tijdstip 

op de bedrijfslocatie voor een rondleiding en eventuele presentatie over het bedrijf. 

De dag(en), tijdstip(pen) en duur van de excursie zijn uiteraard geheel in overleg. 

Daarnaast is het mogelijk in overleg speciale jongerenexcursies te organiseren om deze 

doelgroep kennis te laten maken met wat er zich in de haven afspeelt.

Ook exclusieve rondleidingen bij iconen in de stad en bijzondere 

gebieden met een (historische) link naar de haven, vaartochten 

en wandelingen worden voor het publiek georganiseerd in het 

weekend van de Wereldhavendagen. Een enorme diversiteit in 

aanbod met voor ieder wat wils. 

Neem contact op met Rosalie de Paepe via 

r.depaepe@wereldhavendagen.nl of  

06 - 1531 5617 om partner te worden. 

In de haven

De logistieke haven
Omdat Rotterdam een zeehaven is met laag- 
of hoogwater en zonder sluizen, kunnen 
schepen 24 uur per dag en zeven dagen per 
week aanleggen. Daar komt nogal wat bij 
kijken. Onderdeel van de logistieke keten zijn 
de loodsen en de roeiers die de schepen de 
haven in en uit begeleiden, de enorme kranen 
op de containerterminals of de douane 
die binnengekomen goederen razendsnel 
inspecteert. Alle partijen en technologieën 
werken in de haven samen om het laden en 
lossen van schepen zo snel, veilig en efficiënt 
te laten verlopen. 
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Op spectaculaire wijze worden de dagelijkse werkzaamheden, die normaliter alleen in het 

havengebied en op zee plaatsvinden, in het centrum van Rotterdam getoond. Uniek is dat dit 

alleen in het weekend van de Wereldhavendagen van zo dichtbij te bekijken is.  

De activiteiten en demonstraties op het water worden tijdens de Wereldhavendagen 

altijd prominent belicht in de media en bieden daarom uitstekende mogelijkheden aan 

deelnemende (haven)bedrijven om activiteiten en speciale vaartuigen extra onder de 

aandacht van het publiek te brengen.

Nieuwe Maas en Rijnhaven

De Wereldhavendagen biedt onder andere een opvallend en 

afgebakend demonstratiegebied in het centrum aan de Nieuwe 

Maas, voorzien van een professionele speaker, registratie op grote 

schermen en de ondersteuning van een nautische regisseur. 

In de Rijnhaven zijn er volop mogelijkheden voor 

watersportactiviteiten- en wedstrijden. Ieder jaar vinden er 

diverse leuke activiteiten plaats op het ‘rustige’ water in één 

van de oudste havens van Rotterdam.

Organisaties en bedrijven die hun activiteiten op het water 

willen demonstreren zijn van harte welkom. Deelname aan 

het programma op het water is vrijwel in alle gevallen gratis. 

Een financiële bijdrage wordt gevraagd aan bedrijven die een 

commercieel doeleinde hebben. 

Neem contact op met Rosalie de Paepe via r.depaepe@wereldhavendagen.nl of  

06 - 1531 5617 om partner te worden. 

Op het water

Avondshow
Naast de demonstraties overdag, is het water op zaterdag-
avond het decor voor de avondshow. Een bijzonder spektakel 
waarbij in samenwerking met diverse (haven)bedrijven en 
organisaties een schouwspel ontstaat, waarin prachtige 
schepen, muziek, licht en vuurwerk de hoofdrol hebben.

De veilige haven
Veiligheid van de Rotterdamse haven  
heeft onze hoogste prioriteit. 
Havenmeester, Haven Coördinatie 
Centrum, verkeerscentrales, 
patrouillevoertuigen, loodsen, 
inspecteurs, Port Health Authority, 
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond en 
de Koninklijke Marine: ze zorgen samen 
voor een veilige haven. 
Werkt jouw (haven)bedrijf ook mee aan 
een veilige haven? 
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Educatie - aandacht voor jongeren

Wereldhavendagen Academy
Naast het deelnemen in het 
jongerenprogramma is het ook mogelijk 
om in aanloop naar de Wereldhavendagen 
al in contact te komen met jongeren!  
Denk hierbij aan een vraagstuk dat op de 
plank ligt of een project waar eigenlijk niet 
de capaciteit voor beschikbaar is.  
(Afstudeer)stagiaires en projectgroepen 
kunnen jouw bedrijf of een specifieke 
afdeling werk uit handen nemen. 
De studenten worden begeleid en getraind 
door de Wereldhavendagen Academy.

De haven van Rotterdam is een dynamische, internationale omgeving waar dagelijks rond de 

180.000 mensen werken. Naar verwachting is in 2030 behoefte aan 10.000 extra werknemers en 

daarom is het van belang om de jongeren naar de Wereldhavendagen te krijgen. 

Ieder jaar wordt de vrijdag van de Wereldhavendagen ingestoken als dé jongerendag waarbij 

een speciaal programma voor scholieren en studenten wordt georganiseerd. 

Het doel van dit programma is om zoveel mogelijk jongeren op een toegankelijke manier in 

aanraking te laten komen met de haven in al haar facetten.

Op deze manier wordt hun kennis over de haven en al haar gerelateerde bedrijven, de organisaties 

en de (arbeids-)mogelijkheden in de haven vergroot. Het educatieprogramma voor de jongeren

(van basisonderwijs tot en met young professionals) is een aanvulling op het totale programma 

van het evenement en wordt gerealiseerd samen met diverse partners. Er zijn verschillende 

mogelijkheden om als (haven)bedrijf in aanraking te komen met misschien wel de toekomstige 

werknemers van jouw bedrijf. Het is bijvoorbeeld mogelijk een 

gerichte educatiegroep te ontvangen, aan te sluiten bij een 

seminar of verschillende doe-activiteiten aan te bieden. 

Daarnaast wordt aankomende editie ingespeeld op het tekort op 

de arbeidsmarkt. Het arbeidsmarktplein wordt de plek voor de 

juiste match tussen de deelnemende partners en jongeren! 

 

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op met  

Erik Schilderman via er.schilderman@wereldhavendagen.nl of 

06 - 1375 1482.

De carrière haven
Loods, sleepbootkapitein, 
dataspecialist, kraandrijver, 
IT-expert, chemicus, chauffeur, 
werktuigbouwkundige.  
Zomaar een greep uit de talloze 
beroepen in de Rotterdamse 
haven. Dagelijks werken er zo’n 
180.000 mensen en de vraag 
naar nieuwe krachten is groot. 
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In de stad
 

De Rotterdamse haven en de binnenstad zijn onlosmakelijk met elkaar 

verbonden en dat willen we laten zien. In aanloop naar en tijdens de 

Wereldhavendagen ademt de stad van Centraal Station tot aan het 

evenemententerrein de maritieme sfeer. Door bijvoorbeeld een kunstwerk

in het station, vlaggen, levensgrote ankers en containers op diverse plaatsen 

in de stad leeft het evenement al bij het publiek. 

Met (groot) materieel kan ook jouw (haven)bedrijf ervoor zorgen dat

de maritieme sfeer nog meer gaat ademen in de binnenstad. Een unieke 

zichtbaarheid die alleen tijdens de Wereldhavendagen mogelijk is!

Om de maritieme sfeer te realiseren gaan we ook samenwerkingen aan met 

diverse ondernemers in de stad. Op die manier activeren we het publiek 

tweeledig en daarmee wordt er tijdens 

de Wereldhavendagen gezorgd voor 

een unieke setting. 

Wil je zichtbaarheid en/of ben je 

ondernemer in de stad? Neem 

contact op met Erik Schilderman via 

er.schilderman@wereldhavendagen.nl 

of 06 - 1375 1482. 

De slimme haven
Rotterdam is de slimste haven 
ter wereld. Zo is er een innovatie-
ecosysteem, een innovatie-lab 
en een haveninvesteringsfonds. 
Drijvende zonnepanelen, 
ecologische kademuren en 
3D-geprinte scheepsschroeven: 
het is de afgelopen jaren allemaal 
ontwikkeld in de Rotterdamse 
haven.
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Extra zichtbaarheid 

Wil je de deelname van jouw (haven)bedrijf aan de Wereldhavendagen extra onder de 

aandacht brengen bij het publiek? Of wil je gebruik maken van de aanwezige platformen om 

te adverteren? De Wereldhavendagen heeft hiervoor diverse mogelijkheden:

Voorafgaand aan het evenement

» Advertentie op hard-copy en digitale plattegrond

» Digitale banner op onze website

» Sponsored nieuwsitem op onze website

» Pagina met bedrijfsprofiel op onze website via een communicatiepakket

Tijdens het evenement

» Zichtbaarheid met vlag(gen) op de kades

» Advertenties en video’s op de grote schermen op de kades

» Promotie van jouw (haven)bedrijf tijdens de avondshow

Graag denken we met je mee om een persoonlijk voorstel te 

maken dat past bij je partnerschap om exposure te generen.  

De tarieven tref je aan op pagina 30.

Voor meer informatie neem contact op met  

Froukje Fikkers via f.fikkers@wereldhavendagen.nl of  

06 - 1147 8314.
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4
De Wereldhavendagen is hét moment om op pad te gaan met klanten, personeel of 

andere gasten. Pegasus Events, onze partner op het gebied van bedrijfsevenementen, 

ontwerpt events speciaal voor jou, waarbij de haven en jouw wensen samen komen. 

Met het thema ‘MariTeam’ helpen we je om de samenwerking tussen jou en je  

relaties te versterken. Voorbeelden van evenementen zijn: 

ZAKELIJKE  
MOGELIJKHEDEN
 

Zaterdagavond in de Cruise Terminal 
zaterdag 7 september 
In de Cruise Terminal kun je vanaf het balkon de avondshow bekijken.

Het knetterende vuurwerk en cocktails zorgen voor een bijzondere avond voor je 

gasten. Reserveer een statafel of lounge-hoek en geniet samen van de avond. 

Neem deel aan de avondshow
zaterdag 7 september 
De avondshow op zaterdagavond is het spectaculaire hoogtepunt van de 

Wereldhavendagen! Beleef de show van dichtbij door aan boord te stappen van een 

schip om te borrelen of dineren. Bekijk de show en het vuurwerk vanaf het water. 

Tuk Tuk Challenge MariTeam
Met de elektrische Tuk Tuk’s maak je een tocht door Rotterdam. De highlights van 

de stad komen voorbij, zoals de Wilhelminapier, Erasmusbrug, Kubuswoningen, 

Hotel New York, ss Rotterdam en nog meer!

Wereldhavendagen GAME
De stad verkennen en team-builden met de Wereldhavendagen als decor? Dat kan! 

In deze speciale tabletgame ga je in teams op pad. In spelvorm leren jouw gasten 

elkaar kennen. Het team wat de meeste kennis van de stad en haar havens blijkt te 

hebben gaat naar huis met een leuke beloning.

De tarieven zijn afhankelijk van jouw wensen en het aantal gasten.  

Graag vertellen wij je meer in een persoonlijk gesprek. Neem vrijblijvend contact op 

met Froukje Fikkers (Wereldhavendagen) op 06 - 1147 8314 of met Annemieke Kok 

(Pegasus Events) op 010 - 413 5951. 

Pegasus Events
'Om langdurige betrokkenheid 
te bereiken, zijn gezamenlijke 
ervaringen onmisbaar. Voor 
zakelijke klanten werken wij iedere 
dag met veel plezier en creativiteit 
aan events die bijdragen aan die 
betrokkenheid.' Ons motto:

‘We make performance fun’

Unieke excursies
Neem je relaties mee op excursie naar één van de bedrijven in de 

haven. Jullie krijgen een exclusieve kijk achter de schermen, waarbij 

wordt uitgelegd hoe het bedrijf werkt. Een combinatie met lunch of 

vaartocht is mogelijk.

 

Varen door de haven
Vanaf het water voel je je onderdeel van de Wereldhavendagen. 

Neem jouw gasten mee op een privéschip met drankjes, hapjes 

en een gids. Aan boord worden jouw gasten ondergedompeld in 

maritiem Rotterdam. 
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Hoofdsponsoren aan het woord

SPONSOR 
WORDEN?
Wereldhavendagen is op zoek naar 
sponsoren
De Wereldhavendagen komt tot stand door samenwerkingen met sponsoren en partners.

Wil jij samen met ons dit unieke evenement nog verder uitbouwen? Met jouw financiële 

bijdrage kunnen we het publiek op een aansprekende wijze met de Rotterdamse haven 

kennis laten maken. Sponsoren en partners stellen ons ook in staat om de zichtbaarheid 

van het evenement verder te vergroten. 

Sponsormogelijkheden
De Wereldhavendagen biedt een unieke gelegenheid om als bedrijf je merk aan een 

breed publiek en stakeholders te presenteren. Hiervoor zijn een aantal sponsorpakketten 

ontwikkeld.

 
Sponsoren in natura
Bedrijven die ons in natura willen ondersteunen zijn zeer welkom. Voorbeelden van 

materialen die we veel gebruiken zijn: containers, pontons, kranen en sleepboten.  

En ook voor sponsoring in natura hebben we aantrekkelijke tegenprestaties.

Graag vertellen we je hier persoonlijk meer over, zodat we op maat de juiste vorm

van sponsoring kunnen samenstellen. Neem gerust vrijblijvend contact op met  

Froukje Fikkers via f.fikkers@wereldhavendagen.nl of op 06 - 1147 8314. 

5Koninklijke Marine
‘De Koninklijke Marine zet zich met vloot en mariniers wereldwijd in voor veiligheid 

op en vanuit zee. Een veilige zee is van belang voor ongehinderde handel en veilig 

transport. Zo bestrijdt de marine al piraterij, drugstransporten, mensensmokkel, 

wapensmokkel en terreur. Eenheden van de marine kunnen vanuit zee op het land 

worden gezet en zelfstandig landoperaties uitvoeren of ondersteunen. In Nederland 

heeft de marine de taak om de kustwateren en havenmondingen mijnenvrij te 

houden. De Koninklijke Marine is voor uw veiligheid en het beschermen van de 

Nederlandse economie op afroep beschikbaar: 24 uur per dag, 7 dagen per week’.

Luitenant-kolonel der mariniers Jan ten Hove

Commandant Van Ghentkazerne

Rotterdam Festivals
‘Honderdduizenden bezoekers komen jaarlijks af op de Wereldhavendagen.  

Tijdens dit maritieme weekend vieren we de havenstad Rotterdam. Het is dan ook 

één van de belangrijkste evenementenweekends in Rotterdam. De internationale 

havenbedrijven in de stad, de spectaculaire schepen, het culturele vermaak aan het 

waterfront en in het centrum van de stad; daar kan Rotterdam met recht trots op zijn.’

Johan Moerman

Directeur Rotterdam Festivals

Havenbedrijf Rotterdam
'De Wereldhavendagen brengt de haven terug in de stad en nemen de bezoekers mee 

de haven in. Bekend maakt bemind. Zo stimuleren we jongeren om in de haven te 

werken en te helpen bij het aangaan van de grote uitdagingen van deze tijd op het 

gebied van energie transitie en digitalisering. Zodat ook in de toekomst Rotterdam de 

belangrijkste haven van Europa blijft.'

 

Allard Castelein

President-directeur Havenbedrijf Rotterdam
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In de haven

Aantal Excursies Tarief excl. BTW 21 % Toegangskaarten

zaterdagavond

1 t/m 2 € 1.595,-* 2

3 t/m 4 € 2.385,-* 4

5 t/m 6 € 3.180,-* 6

Bij afname van meer dan 6 excursies wordt het tarief in overleg met de organisatie vastgesteld. 

* Voor commerciële excursieorganisaties gelden andere voorwaarden voor deelname. Neem hiervoor 

contact op met Rosalie de Paepe via r.depaepe@wereldhavendagen.nl of 06 - 1531 5617.

TARIEVEN

Op en aan de kade

6
Het tarief voor deelname is € 3.079,- en is inclusief:

» 5x5 pagodetent met vloer, eventtapijt en banner met   

 bedrijfsnaam op voorzijde tent;

» 25m2 kaderuimte rondom pagodetent;

» Locatiemanager op de kade voor productionele     

 ondersteuning;

» Uitnodiging voor kick-off in maart 2019. Deze wordt   

 georganiseerd i.s.m. de Koninklijke Marine; 

» Uitnodiging voor één directeur tijdens openingsreceptie   

 van de Koninklijke Marine. De receptie vindt plaats 

 op donderdag 5 september 2019. De Stichting 

 Wereldhavendagen mag nodigen op basis van     

 beschikbare plaatsen; 

» 4 toegangskaarten voor het programma op de     

 zaterdagavond in de Cruise Terminal Rotterdam;

» Communicatiepakket:

 - Vermelding op plattegrond (hard-copy en digitaal);

 - Vermelding op website met bedrijfsprofiel en    

  programmapagina.

Aanvullende informatie

» Overige maten en tentsoorten zijn op aanvraag;

» Extra kaderuimte voor demonstraties of presentaties   

 zijn in overleg beschikbaar;

» Tenten worden exclusief geplaatst door de Stichting   

 Wereldhavendagen in verband met de vergunning en 

 afname van een tent is verplicht in verband met     

 uniforme uitstraling en weersomstandigheden;

» Schepen zijn welkom op basis van beschikbaarheid van   

 ligplaatsen aan kades;

» Voor sommige schepen zijn aanvullende pontons en  

 gangways nodig zodat publiek aan boord kan komen. 

 Kosten voor pontons en gangways zijn op aanvraag en   

 op basis van beschikbaarheid;

» Schepen zijn gevrijwaard van liggeld in het 

 evenementengebied tijdens evenementdagen, tijdens   

 de opbouw- en afbouwdagen worden de mogelijkheden   

 in overleg besproken;

» Aanvullende nautische kosten zijn voor eigen rekening;

» Aanvullende facilitaire en operationele zaken zoals    

 stroom, meubilair, verlichting, beveiliging en catering   

 zijn te bestellen via onze producent MyProductions;

» Prijs is exclusief 21% BTW.

Het tarief voor deelname is inclusief:

» Organisatie van de excursie tot aan de bedrijfspoort (publieksvervoer, ISPS voorwaarden,  

 publieksbegeleiding met ervaren havengids en kaartverkoop);

» Uitnodiging voor kick-off in maart 2019. Deze wordt georganiseerd i.s.m. de Koninklijke Marine; 

» Uitnodiging voor één directeur tijdens openingsreceptie van de Koninklijke Marine. De receptie  

 vindt plaats op donderdag 5 september 2019. De Stichting Wereldhavendagen mag nodigen op  

 basis van beschikbare plaatsen; 

» Toegangskaarten voor het programma op de zaterdagavond in de Cruise Terminal Rotterdam;

» Communicatiepakket: Vermelding op website met bedrijfsprofiel en  programmapagina.
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Extra zichtbaarheid 
voorafgaand aan en tijdens het 
evenement

Tijdens

Mast voor een vlag op de kade

» Mast op de kades voor een vlag of banner;

» Zelf aanleveren van een vlag;

» € 150,- per mast.

Advertenties en video’s op schermen op de kades

» 4x per uur een video van maximaal 1 minuut op alle schermen simultaan  

 (kosten zijn € 20.000,-) - de video’s hoeven niet identiek te zijn;

» 2x per uur een video van maximaal 1 minuut op alle schermen simultaan  

 (kosten zijn € 10.000,-) - de video’s hoeven niet identiek te zijn;

» 1x per uur een video van maximaal 1 minuut op alle schermen simultaan 

 (kosten zijn € 5.000,-);

» 2x per uur een advertentie op alle schermen simultaan (kosten zijn € 5.000,-)  

 - de advertenties hoeven niet identiek te zijn;

» 1x per uur een advertentie op alle schermen simultaan (kosten zijn € 2.950,-).

Daarnaast plaatsen we in alle bovenstaande opties het bedrijfslogo bij de sponsoren op de website en 

schermen op de kades.

Pakket voor prime-time op zaterdag en zondag:

» 1x per uur een advertentie op alle schermen simultaan op zaterdag en zondag van 13:00-18:00 uur  

 (kosten zijn € 1.450,-). 

Promotie van bedrijf tijdens avondshow

» Mogelijkheden in overleg.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.

Voorafgaand

Advertentie op hard-copy en digitale plattegrond

» Mogelijkheden in overleg.

Digitale banner op website

» Positie op homepage, nieuwsberichten en bij programmaonderdelen;

» € 750,-    Plaatsing in augustus en september;

» € 1.000,-  Plaatsing in juli, augustus en september;

» € 1.500,-  Plaatsing van januari tot en met september.

Sponsored nieuwsitem op de website

» Eigen content en afbeelding;

» Doorlink naar eigen website;

» € 500,-    Plaatsing in april of mei;

» € 750,-   Plaatsing in maart of juni;

» € 1.000,-   Plaatsing in juli, augustus of september.

Communicatiepakket

» Vermelding op plattegrond (hard-copy en digitaal);

» Vermelding op website met bedrijfsprofiel en programmapagina;

» € 900,-
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LANCERING THEMA

 
7 MAART
KICK-OFF 
WERELDHAVENDAGEN 
2019

 
12 JULI 
PROGRAMMA ONLINE

 
1 JULI 
DEADLINE 
AANLEVEREN 
BEDRIJFSPROFIEL/
PROGRAMMA

6, 7 & 8 SEP. 
WERELDHAVENDAGEN 
2019

 
26 AUG. 
START 
KAARTVERKOOP 
EXCURSIES

 
12 AUG.  
DEADLINE AANKOPEN 
IN WEBSHOP (VOOR 
PARTNERS OP EN AAN 
DE KADE)

STICHTING 
WERELDHAVENDAGEN
Stichting Wereldhavendagen bestaat uit een team van vaste medewerkers die 

samen met diverse samenwerkingspartners ieder jaar vol enthousiasme de 

Wereldhavendagen organiseert. Vanuit een klein team groeit het team tot aan 

september met een aantal stagiaires en een nog groter aantal vrijwilligers. 

v.l.n.r. Regine Wittenberg | Rosalie de Paepe | Sabine Bruijnincx |  

Erik Schilderman | Froukje Fikkers

Tijdlijn 2019

Het gehele jaar werkt het team toe naar het 1e weekend van september! Samen met de 

sponsoren en partners wordt het programma samengesteld dat half juli gepresenteerd 

wordt aan het publiek.

7

DEC. 
2018

JAN.
2019

FEB.
2019

APR.
2019

MEI
2019

JUNI
2019

NOV.  
2018

MRT. 
2019

JULI 
2019

SEP. 
2019

AUG. 
2019

Directeur

Sabine Bruijnincx

s.bruijnincx@wereldhavendagen.nl

06 - 2353 2268

Office manager

Regine Wittenberg

r.wittenberg-hart@wereldhavendagen.nl

06 - 2750 1853

Projectleider

Marieke Sasse

mj.sasse@wereldhavendagen.nl

06 - 2750 1853

Projectleider

Froukje Fikkers

f.fikkers@wereldhavendagen.nl

06 - 1147 8314

Projectleider 

Rosalie de Paepe

r.depaepe@wereldhavendagen.nl

06 - 1531 5617

Projectleider

Erik Schilderman

er.schilderman@wereldhavendagen.nl

06 - 1375 1482
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Hoofdsponsoren:

Stichting Wereldhavendagen
Postbus 6060

3002 AB Rotterdam

info@wereldhavendagen.nl

010 - 252 4949

www.wereldhavendagen.nl


