MAANDAG 13 DECEMBER 2021 - DE DUIF - AMSTERDAM

De #Video Awards zijn in het leven geroepen om bewust te zijn bij al het moois dat
gemaakt wordt in de online en streaming video wereld. Bij de #Video Awards staan
we hierbij stil, door dit onder een 14-tal categorieën te verdelen. Op maandag 13
december 2021 reiken wij de #Video Awards uit in ‘De Duif’ in Amsterdam.
Waar vergelijkbare award shows in Nederland zich voornamelijk focussen op
influence-driven en/of influencer-made content, maken wij bij de #Video Awards
geen onderscheid bij content die gemaakt wordt door influencers, agencies en/of
productiebedrijven en/of op welk digitaal platform het uitgezonden wordt. Iedereen
moet kunnen winnen, wanneer zij zich voor een van de categorieën opgegeven
hebben en onze vakjury dit hebben beoordeeld.

Elke maker, creator, producent, agency en/of merk kan zijn/haar video
aanmelden. De voorwaarde is dat de video een online purpose heeft.
Daarin mag het een video op je eigen player zijn en/of Youtube, Facebook,
Twitch, Instagram, LinkedIn, Vevo, Vimeo, TikTok, Snapchat, Netflix,
Videoland, NPO Start, KIJK, Bioscopen, Discovery+, Disney Star, InsightTV,
AmazonPrime, Viaplay en alle andere vergelijkbare platformen.

De volgende 14 awards worden uitgereikt:
1. Beste Online Video
2. Beste Online Serie
3. Beste Video On Demand
4. Beste Docu
5. Beste Livestream
6. Beste Nieuws & Infotainment Video
7. Beste Creator
8. Beste Acteur / Actrice
9. Beste Beauty & Lifestyle Video
10. Beste eSport & Gaming Video
11. Beste Music Video
12. Best Talent
13. Beste Sponsored Video
14. Beste Influencer Campagne

Fase 1 - Er kan van vrijdag 29 oktober 2021 tot en met
vrijdag 19 november 2021 door iedereen ingezonden
worden op www.videoawards.nl
Fase 2 - Tussen 20 november 2021 en 26 november 2021
zal de vakjury samen komen en de genomineerden en
winnaars bepalen.
Fase 3 - De genomineerden worden op 29 november 2021
bekend gemaakt via ons website en krijgen hier een bericht
van, waar de nominatie award persoonlijk gebracht zal
worden.
Fase 4 - Op maandag 13 december 2021 wordt de winnaar
per categorie bekend gemaakt.

Om de Hashtag Awards mogelijk te maken, hebben wij een aantal
sponsormogelijkheden opgesteld. Zo kunnen influencers, producenten, mediabureau’s
en/of adverteerders ‘zendtijd’ inkopen, door een promo tijdens de avond te vertonen en
te laten zien waar zij mee bezig zijn. Ook is het mogelijk tot het sponsoren van de
borrel, hoofdsponsoring, titelsponsoring, tafelsponsoring en/of een award. Kijk voor de
mogelijkheden op de volgende pagina’s.

Sponsorpakket A = Hoofdsponsor

Als hoofdsponsor ben je onze held! Dankij jullie
mogen wij het mooiste event van het jaar organiseren.
Hoofdsponsoring kost 15.000 euro exclusief BTW. Je
krijgt er het volgende voor terug:

- Powered by vermelding in alle uitingen, website en
de avond.

- Logo op toegangsbewijs & sponsorwall
- Logo op de website
- Tijdslot, inclusief uitreiken van award en tonen van
een 60 sec showreel

- 1 VIP tafel met 8 stoelen, inclusief hapjes en
drankjes

- - Plek in de goodiebag voor 1 item

Sponsorpakket B = Gold sponsor

Als gold sponsor ben je onmisbaar! Dankij jullie
mogen wij het mooiste event van het jaar organiseren.
Gold Sponsoring kost 8.500 euro exclusief BTW. Je
krijgt er het volgende voor terug:

- Logo op sponsorwall
- Logo op de website
- Tijdslot, inclusief uitreiken van award en tonen van
een 40 sec showreel

- 3/4 VIP tafel met 6 stoelen, inclusief hapjes en
drankjes

- - Plek in de goodiebag voor 1 item

Sponsorpakket C = Zilver sponsor

Als zilver sponsor ben je onmisbaar! Dankij jullie
mogen wij het mooiste event van het jaar organiseren.
Zilver Sponsoring kost 6.500 euro exclusief BTW. Je
krijgt er het volgende voor terug:

-

Logo op sponsorwall
Logo op de website
Tonen van een 20 sec showreel
1/2 VIP tafel met 4 stoelen, inclusief hapjes en
drankjes

- - Plek in de goodiebag voor 1 item

Sponsorpakket D = Tafel sponsor

Mocht je een kleiner budget hebben, dan is er de
mogelijkheden door middel van tafelsponsoring een
steentje bij te dragen. Deze gaan doorgaans het
snelst en er zijn maar 12 tafels beschikbaar.

-

Kosten per VIP stoel is 400 euro
Kosten per 1/2 tafel (4 stoelen) is 1.500 euro
Kosten per 3/4 tafel (6 stoelen) is 2.000 euro
Kosten per tafel (8 stoelen) is 2.500 euro

Elke tafelsponsor wordt voor het eerst ook vermeld op
de sponsorwall! Bij de tafels worden er exclusieve
hapjes en drankjes geserveerd.

Voor meer informatie (Sales, Pers, RSVP, en overige
vragen) omtrent de #Video Awards kan je het beste
contact opnemen via info@videoawards.nl of via
06-34230787

