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#Video Awards is de meest prestigieuze awardshow van Nederland voor online 
video en SVOD. Dit jaar zullen wij weer 14 awards uitreiken in Het 
Scheepvaartsmuseum in Amsterdam. Een vakjury zal de inzendingen beoordelen en 
de genomineerden + winnaars per categorie uitkiezen. 

Tijdens de 5e editie van de #Video Awards gala worden de winnaars bekend 
gemaakt. De avond is alleen voor genodigden en bestaan uit Talents, producenten, 
brands en zenders.



Elke creator, influencer, maker, agency en/of zender kan meedoen en 
inzenden. De enige voorwaarde is dat de video gemaakt is voor een online 
platform of een on demand platform. 



De volgende categorieën worden uitgereikt 

1. Best Online Video 
2. Best Online Serie 
3. Best Video On Demand 

4. Best Documentary 
5. Best Livestream 
6. Best News & Infotainment Video 
7. Best Creator 

8. Beste Streaming Platform 
9. Impact (powered by AD Play) 
10. Best eSport & Gaming Video 
11. Best Music Video 
12. Best Talent 
13. Best Sponsored Video 
14. Best Influencer Campaign 



Fase 1 - Zend je beste video in tussen 10 november en 25 
november 2022 op www.videoawards.nl 
Fase 2 - Tussen 25 november en 1 december komt de 
vakjury samen om de genomineerden en winnaars uit te 
kiezen. 
Fase 3 - De genomineerden worden vanaf 5 december 
bekend gemaakt op onze website en ontvangen een 
nominatie award. 
Phase 4 - Op dinsdag 20 December worden de winnaars 
bekend gemaakt tijdens het gala. 



Om het gala mogelijk te maken en de #Video Awards te kunnen organiseren, hebben 
we een aantal sponsor opties. Dit is een geweldig moment om jezelf te showcasen en 

je boodschap over te brengen! In de volgende slides vind je een aantal van deze 
mogelijkheden. Dit gaat van het sponsoren van het even tot het afnemen van een VIP 

tafel of VIP stoel. 



Als Hoofdsponsor ben je onze held! Dankzij jullie 
kunnen we er een nog mooiere avond van maken! De 
kosten voor het Hoofdsponsorship zijn 15.000 euro 
exclusief BTW. De volgende dingen krijg je hiervoor 
terug: 

- Powered by communicatie. Jouw merk wordt in 1 
adem genoemd bij alle communicatie. Op de 
website, socials en tijdens de avond. 

- Logo op toegangsbewijs & sponsorwall 
- Logo op de website 
- Airtime van een promo van ’60 tussen de awards 

door, terwijl je dit zelf aankondigt. Je mag daarmee 
ook een award uitreiken en in het kort vertellen 
over je merk. 

- 1 VIP table met 8 chairs, inclusief hapjes & drank. 
- Plek in onze goodiebag! 
- Stand van 4m2 (meerprijs!) 

  

Sponsorpackage A = Hoofdsponsor



Als Gold Sponsor ben je onze backbone. Zonder jou 
bestaat onze gala niet! Gold Sponsorship kost 9.500 
euro exclusief BTW. Als Gold Sponsor krijg je de 
volgende activiteiten: 

- Logo op toegangsbewijs & sponsorwall 
- Logo op de website 
- Airtime van je ’40 seconden , Uitreiken van een 

award waar je jezelf en je merk kort kan 
voorstellen. 

- 3/4 VIP tafel met 6 stoelen, incl. Eten en drinken. 
- 1 item in de Goodiebag  

  

Sponsorpackage B = Gold sponsor



Als Silver sponsor ben je awesome! Silver 
Sponsorship kost 7.500 euro exclusief BTW en je 
ontvangt de volgende promotionele activiteiten: 

- Logo op toegangsbewijs & sponsorwall 
- Logo op de website 
- Airtime van je ’20 seconden , Uitreiken van een 

award waar je jezelf en je merk kort kan 
voorstellen. 

- 1/2 VIP tafel met 4 stoelen, incl. Eten en drinken. 
- 1 item in de Goodiebag 

  

Sponsorpackage C = Zilver Sponsor



Als je een kleiner budget hebt, maar je wilt toch graag 
de avond mede mogelijk maken , dan kan je ook een 
tafel of een stoel sponsoren! We hebben 20 VIP tafels 
en we hebben gezien dat deze onwijs snel uitverkocht 
raken. Wees dus snel, want op is op! 

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

Elke tafelsponsor zullen te zien zijn op onze 
sponsorwall. Op de tafels staan exclusieve drankjes 
en hapjes. 

  

Sponsorpackage D = Tafel sponsor



Voor meer informatie (Sales, Pers, RSVP en andere 
vragen) stuur aub een email naar 
info@videoawards.nl of app ons op +31634230787

mailto:info@videoawards.nl

