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2020 
vrijwilligers

2,3 MILJOEN
bezoekers

8,2
gemiddelde 
waardering

> 500 SCHEPEN 
Tall Ships,  

Hollandse Vloot, 
Nederlands varend 

erfgoed

€ 72 MILJOEN 
media exposure

30 UUR
live televisie

10 UUR
live radio

60.000
zakelijke  

arrangementen

75.000
particuliere 

arrangementen

STAP AAN BOORD 
en vertel jouw verhaal tijdens deze speciale  

10e jubileumeditie, van 12 t/m 16 augustus 2020!



POSITIEVE IMPACT OP JE ORGANISATIE, DE STAD EN HEEL NEDERLAND

“Doe mee, alleen door samen onze schouders eronder te zetten  
is het grootste vrij toegankelijke evenement van Nederland ook in 2020 mogelijk!”

BURGEMEESTER HALSEMA

Tall Ships – het kloppende hart van SAIL – staan symbool voor 
innovatief ondernemerschap: grenzen verleggen, durf tonen 
en mensen verbinden. De avontuurlijke verhalen uit onze 
scheepvaart brengen heden en verleden samen. Draag bij aan een 
blijvende positieve impact, in aanloop naar, tijdens en ook na SAIL 
Amsterdam 2020. Samen richting 2025, als de stad Amsterdam 
haar 750-jarige bestaan viert.

Als partner van SAIL kun je je betrokkenheid bij de stad, de regio en 
het land laten zien. SAIL is een impactvol platform waar samen met 
partners vorm en inhoud gegeven wordt aan onderstaande thema’s 
met als uitkomst een positieve legacy, die ook na SAIL merkbaar blijft. 

DUURZAAMHEID

SAIL minimaliseert haar footprint en maximaliseert haar impact door 
bewustzijn en positieve verandering te stimuleren. Samen met onze 
partners bedenken we slimme, duurzame en innovatieve oplossingen.

INCLUSIVITEIT

SAIL verbindt door alle lagen van de samenleving. Door samen te wer-
ken met organisaties die inclusiviteit in hun hart hebben betrekken we 
zoveel mogelijk mensen.  

TALENTONTWIKKELING

SAIL wil de katalysator zijn voor initiatieven die de ontwikkeling van 
talent bevorderen. Ieders talent zou zichtbaar moeten zijn. Samen 
geven we talenten een kans!



“SAIL Amsterdam 2020 is voor KPN veel meer dan alleen een sponsorproject. 
Het is voor ons een voorbeeld van hoe wij in zo’n groot gebied ons netwerk en expertise inzetten om dagelijks honderdduizenden 

bezoekers gelijktijdig connectiviteit te bieden. We zijn er trots op dat we deze bijzondere jubileumeditie van SAIL kunnen ondersteunen”
HOOFDSPONSOR KPN

WAT BIEDT SAIL AMSTERDAM 2020?

Als partner kun je een bijdrage leveren aan het programma van 
SAIL Amsterdam 2020. Met een wereldwijd bereik en een grote 
(digitale) impact is het een ideaal podium voor jouw organisatie. 
Samenwerken met SAIL is maatwerk. Zo kunnen we op basis van 
jullie wensen een passend pakket samenstellen.

HOSPITALITY

SAIL biedt unieke programma’s om stakeholders en medewerkers te 
betrekken.

INHOUDELIJKE PROGRAMMERING

Dé kans om inhoudelijke verbindingen te leggen met bedrijfsleven, 
politiek en overige stakeholders. Geef een presentatie of nodig rela-
ties uit in het passende (inter)nationale decor van SAIL.

SAIL MUSIC MARINA

SAIL Music Marina biedt vijf dagen ruimte aan duizenden bezoekers 
vanaf de kade, tribune én op het water met een eigen sloep! Van 
pop tot soul, van jazz tot hiphop.

ACTIVATIES

SAIL Amsterdam 2020 is opgedeeld in ‘oceanen’ met verschillende 
thema’s (zie volgende pagina). Dat geeft partners de kans om aan te 
sluiten en te activeren bij de voor hen passende thema’s.

SAIL SOCIAL MEDIA BOAT, POWERED BY KPN (SAIL AMSTERDAM 2015) 



“SAIL is als grootste vrij toegankelijke evenement van Nederland een waar icoon. 
Het is bijzonder om te zien hoeveel enthousiasme er is voor SAIL. Met haar innovatieve, culturele én maritieme karakter 

verbindt SAIL aansprekende partners, duizenden vrijwilligers en miljoenen bezoekers van over de hele wereld.”
REINEKE BOOT – DIRECTEUR SAIL EVENT PARTNERS

HOE ZIET SAIL AMSTERDAM 2020 ERUIT?

Het hart van SAIL met Tall Ships

Hollands glorie met Neder lands Varend Erfgoed en  
Oud-Hollandse en Nieuw-Hollandse merken

Thuishaven voor ‘The Young & The Restless’

Podium voor duurzaam heid, innovatie- en talentontwikkeling

SAIL-Village waar alle zakelijke gasten worden ontvangen



#WESAIL #SAIL2020

Voor contact: Ronald van Liemt – Manager Partnerships | ronald@saileventpartners.nl | +31 6 53 242 882 | www.SAIL.nl

STAP AAN BOORD!

WAAROM MEEDOEN AAN SAIL AMSTERDAM 2020:

• Unieke kans om miljoenen bezoekers te bereiken.
• Laat je betrokkenheid bij de stad, de regio en het land zien.
• Benut unieke mogelijkheden voor digitale impact.
• Betrek klanten, relaties, stakeholders en medewerkers door hen 

dit bijzondere evenement te laten ervaren.
• Pak kansen voor nieuwe samenwerking binnen het brede SAIL-

netwerk.
• Stakeholder activatie op elk niveau mogelijk.
• Gebruik het platform van SAIL voor jullie verhaal. 

DEZE KANS DOET ZICH MAAR EENS IN DE VIJF JAAR VOOR!  

BEKIJK DE MOGELIJKHEDEN OP WWW.SAIL.NL


