
Beste relatie,
We krijgen regelmatig de vraag van relaties en ondernemers of het mogelijk is om tijdens het festival 

toegang te krijgen tot het Royal VIP deck. het In deze brief vindt u meer informatie 

betreffende de mogelijkheid om exclusieve Royal VIP tickets te reserveren voor WiSH Outdoor 2015. 

Wat kunt u verwachten op ons  Royal VIP Deck?

- Prachtig uitzicht vanaf het verhoogde deck op de Devoted mainstage

-	 Heerlijke	fingerfoods

- High quality bar

- Gastheer/vrouw die u voorziet van alle gemakken

- Lounge-dek

- Welkomstdrankje 

Sponsoring en samenwerking

Wilt u graag nog een stapje verder betrokken zijn bij het 

festival, dan biedt WiSH Outdoor tevens diverse 

mogelijkheden tot samenwerking en  (op maat gemaakte) 

sponsordeals. 

Bijgevoegd vindt u het vernieuwde sponsorplan voor 

WiSH Outdoor 2015 met daarin meer informatie.   

We gaan er alles aan doen om ook dit jaar weer een 

fantastische editie van WiSH Outdoor neer te gaan 

zetten. Nogmaals bedankt voor uw tijd en tot ziens 

op 3, 4 en 5 juli bij WiSH Outdoor!

Met vriendelijke groet,

Team WiSH Outdoor

Voor meer info neem contact op met office@wishevents.nl

-  Fiscaal aFtrekBaar

-  De iDeale manier om te netwerken!

-  Gratis parkeerticket

-  Mogelijkheid oM munten op factuur te kopen

-  Mogelijkheid tot scherpe deal bij afname 

    meerdere royal Vip tickets

WiSH Outdoor 2015

Gedurende het eerste weekend van Juli (3-4-5) vindt de 9e editie plaats van WiSH Outdoor. Het driedaagse festival, dat 

voornamelijk bekend staat om haar majestueuze podia en uitgebreide decoratie, is binnen enkele jaren uitgegroeid tot 

een van de grootste cross-over muziek festivals van Zuid-Nederland. Met ruim 45.000 bezoekers uit 22 verschillende 

landen, was het festival in 2014 voor de 4e maal op rij geheel uitverkocht. Waar traditionele festivals zich voornamelijk 

richten op de programmering, hanteert WiSH Outdoor een ‘full service and surprise’ visie: details zijn belangrijk! 

Het festival focust op creatieve en verrassende elementen, die overal op en rondom het festival terug te vinden zijn. 

Hiermee wordt een trip naar WiSH Outdoor al gauw een onvergetelijk avontuur!

royal Vip tickets
Via deze weg willen we u de mogelijkheid aanbieden om Royal VIP tickets te verkrijgen voor het

festival. Royal VIP tickets geven toegang tot het exclusieve Royal VIP deck op de mainstage en zijn 

niet in de regulierekaartverkoop verkrijgbaar. Het Royal VIP deck is uitsluitend toegankelijk voor 

relaties en sponsoren en biedt dan ook bij uitstek een perfecte gelegenheid om andere 

ondernemers te leren kennen of om uw relaties uit te nodigen. 

VrijDag  € 175
ZaterdaG € 250
Zondag  € 250
Vrij/zat € 300
Zat/zoN  € 350
Vrij/zat/Zon € 450

ook in de avonDen


