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WFFR Filmarrangement

Geniet van een compleet verzorgde
filmmiddag of -avond bij WFFR!
Bent u op zoek naar een leuk personeelsuitje, wilt u op een originele manier uw zakenrelaties
bedanken of bent u gewoon een groot liefhebber van natuurdocumentaires? WFFR biedt de
mogelijkheid om met een groep vanaf 20 personen een vertoning te bekijken van een film
naar uw keuze en op een tijdstip dat u het beste uitkomt. Bij een groep van 100 personen
of meer zal de vertoning zelfs geheel exclusief voor uw gezelschap worden uitgezonden.
Er zullen dan geen reguliere bezoekers de film bijwonen.
Hoe werkt het?
In overleg met de organisatie van WFFR kiest u in een vroeg
stadium een film uit het totale aanbod van het festival.
U kunt vervolgens ook zelf bepalen op welk tijdstip de film
tijdens het festival geprogrammeerd gaat worden. Let wel,
deze keuze moet voor 1 augustus 2019 gemaakt worden.
Na deze datum wordt er overlegd wat mogelijk is.
Daarna stelt u een gastenlijst samen van de mensen met
wie u deze bijzondere vertoning wilt meemaken.

Van uitnodiging tot borrel
Het begint natuurlijk allemaal met de uitnodiging. Al naar
gelang uw wensen, nodigen wij uw gasten uit voor de gekozen
vertoning. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om dit zelf te
doen. Bij aanvang van het evenement zullen wij uw gasten
feestelijk ontvangen en begeleiden naar de zaal.

Voorafgaand aan de vertoning kan er een trailer of logo
van uw organisatie getoond worden. Bij groepen vanaf
100 personen is het zelfs mogelijk om uw publiek in de zaal
persoonlijk toe te spreken voordat de film van start gaat.
Na de film is het tijd voor ontspanning. WFFR organiseert
een compleet verzorgde netwerkborrel in de foyer van
Cinerama. Onder het genot van een drankje en (vegetarische)
hapjes kan er worden nagepraat.

Wat is WFFR?
WFFR staat voor Wildlife Film Festival Rotterdam.
In vijf dagen tijd vertonen we meer dan honderd van
de meest bijzondere, spraakmakende en vernieuwende
natuurdocumentaires uit alle windstreken. Dit jaar
verwachten we meer dan 10.000 bezoekers die zullen
genieten van de beste natuurdocumentaires wereldwijd.

Prijzen
Pakket 1

€30, – p.p.

vanaf 20 personen

Pakket 2

€27,50 – p.p.

vanaf 50 personen

Pakket 3

€25, – p.p.

vanaf 100 personen

Het is mogelijk om af te wijken van deze aantallen. Naar gelang uw wensen zal er dan een
passende offerte worden gemaakt.
Bij deelname aan het WFFR Filmarrangement vanaf 100 personen wordt u partner van WFFR.
Uw logo/bedrijfsnaam zal daarmee worden opgenomen in diverse uitingen van het festival.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.

Contact
Indien u geïnteresseerd bent in een van de filmarrangementen of wilt afwijken
van de mogelijkheden kunt u ons benaderen via filmarrangement@wffr.nl of
bellen naar 06-14 06 02 29
Voor meer informatie over het festival kijkt u op www.wffr.nl

“ Een groot compliment aan
het hele WFFR team voor
een geweldig event! ”
— African Parks

“ Voor ons was
het filmarrangement
zeer geslaagd! ”

www.wffr.nl

Vind ons ook op:
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— Wereld Natuur Fonds

