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20 SEPT - 27 OCT 2019
GRAPHICMATTERS.NL

INFORMATION
SUPERPOWER

Dag in, dag uit vertrouwen we op infographics, datavisualizaties en handleidingen bij onze 
beeldvorming over belangrijke zaken als duurzaamheid, politiek, gezondheid en privacy. 
Onze complexe samenleving is afhankelijk van betrouwbare en duidelijke informatie. 

We beseffen te weinig dat grafisch ontwerpers ons helpen door orde te scheppen in chaos, 
overzicht te bieden bij ingewikkelde zaken of onze emotie aan te spreken.

Van 20 september tot en met 27 oktober 2019 vindt de zevende editie van Graphic Matters 
plaats in en rondom de Stokvishallen in Breda. We inspireren tot verantwoordelijkheid bij 
makers, bewustwording bij opdrachtgevers en visuele geletterdheid bij gebruikers.

Een uitgebreide tentoonstelling over Information Design toont hoogtepunten uit de afgelopen 
honderd jaar. Actuele ontwikkelingen worden tastbaar in een programma met exposities, 
workshops, talkshows en events.

Er worden ruim 7.500 bezoekers verwacht. We bereiken niet alleen ontwerpers, maar ook 
nieuwsgierige millennials en professionals die beroepsmatig met informatie visualisatie 
te maken hebben zoals journalisten, analisten, wetenschappers, statistici, marketeers en 
ondernemers. Naast een educatief programma voor 600 Bredase scholieren zijn er events 
speciaal gericht op bedrijven.



Uitnodiging voor 3 personen voor de officiele 
opening op 20 september.

Naamsvermelding met logo en link op website.

FAN

Uitnodiging voor 5 personen voor de officiele 
opening op 20 september.

Naamsvermelding met logo en link op website. 

Logo onder online nieuwsbrief en op locatie 
signing.

AMBASSADOR

Uitnodiging voor 10 personen voor de officiele 
opening op 20 september.

Naamsvermelding met logo en link op website.

Logo onder online nieuwsbrief en op locatie 
signing.

Nieuwsbericht op onze social media kanalen en 
het recht om dit bericht incl visuals te gebruiken 
in de eigen communicatiekanalen.

Het recht om een relatie event te organiseren 
tijdens Graphic Matters. Wij zorgen voor de 
locatie, een podium en een interessante key 
note van onze creative director. Exclusief 
catering.

PARTNER

WIJ ZOEKEN PARTNERS!
We hebben jouw steun hard nodig om een nog beter festival neer te zetten! 

Via onderstaande paketten kun je ons helpen en dit krijg je er voor terug.



Uitnodiging voor 10 personen voor de officiele 
opening op 20 september.

Naamsvermelding met logo en link op website.

Logo onder online nieuwsbrief en op locatie 
signing.

Nieuwsbericht op onze social media kanalen en 
het recht om dit bericht incl visuals te gebruiken 
in de eigen communicatiekanalen.

Het recht om een relatie event te organiseren 
tijdens Graphic Matters. Wij zorgen voor de 
locatie, een podium en een interessante key 
note van onze creative director. Exclusief 
catering.

Logo op alle communicatie uitingen van Graphic 
Matters. (m.u.v Mupi-, A0-posters en advertenties)

Mogelijkheid tot kortingsacties en gratis 
toegangsbewijzen voor relaties.

SPONSOR

*m.u.v Mupi en A0 posters en advertenties

Uitnodiging voor 10 personen voor de officiele 
opening op 20 september.

Naamsvermelding met logo en link op website.

Logo onder online nieuwsbrief en op locatie 
signing.

Nieuwsbericht op onze social media kanalen en 
het recht om dit bericht incl visuals te gebruiken 
in de eigen communicatiekanalen.

Logo op alle communicatie uitingen van Graphic 
Matters. 

Het recht om een relatie event te organiseren 
tijdens Graphic Matters. Wij zorgen voor de 
locatie, een podium en een interessante key 
note van onze creative director. Exclusief 
catering.

Mogelijkheid tot kortingsacties en gratis 
toegangsbewijzen voor relaties.

Naamsverbintenis aan 1 programma onderdeel.

FOUNDER
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Outdoor MUPI campagne - 3 weken op 
67 locaties in Breda

Outdoor A0 campagne - 3 weken op 
600 locaties in grote steden in NL.

Indoor poster campagne - 1.500 locaties 
in NL en BE.

Flyers - 35.000 folders op 2.000 locaties 
in NL en BE.

Redactionele aandacht, met een bereik 
van 1.500.000 lezers. 

Outdoor Banners op 5 grote festivals.

Moving poster - 4 weken op NS stations 
Breda en Eindhoven.

PRINT

Facebook - groei naar 28.000 volgers

Instagram - groei naar 6.000 volgers

Twitter - groei naar 8.000 volgers

Bereik online campagne - 2.000.000

SOCIAL MEDIA

Adwords - maandelijks twv $10.000

Website - 50.000 unieke bezoekers

Videos - ± 15 stuks met 100.000 views

Direct email - 2.000 abonnees

Poster Project - 3.000 inzendingen uit 
65 landen

ONLINE
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06-11706039
peter@graphicmatters.nl

PETER BROUWERS

DOELGROEP
We verwachten deze editie 7.500 
bezoekers. 25% van deze bezoekers 
komt uit de regio, 40% uit de rest van het 
land en 35% komt uit het buitenland.

40% van onze bezoekers bestaan uit 
studenten en 39% zijn professionals. 
Deze professionals zijn voor 43% 
werkzaam op het gebied van marcom, 
32% werkt in de cultuursector en 23% 
houdt zich bezig met design en ontwerp.

7% van onze bezoekers is jonger dan 
18 jaar maar meer dan de helft, 52% 
van onze doelgroep, is tussen de 20 en 
29 jaar. 18% is tussen de 30 en 39 jaar, 
13% tussen de 40 en 49 jaar en 10% is 
ouder dan 50 jaar.


