Sponsor

Sponsor “Van Eyck. Een optische revolutie”
Word peter van een
kunstwerk en sponsor
een restauratie of
bruikleen
-> uiterlijk in te dienen op 30.11

“Van Eyck” brengt meer dan 100 meesterwerken uit de Middeleeuwse kunst
naar Gent. Aan elk van deze (inter)
nationale bruiklenen is een bedrag
verbonden voor transport en de verzekeringen. Bovendien worden speciaal
voor de tentoonstelling verschillende
kunstwerken gerestaureerd, om hen in
2020 in de beste toestand te kunnen
presenteren aan het publiek. Bedrijven
kunnen peter worden van een restauratie of een bruikleen en zo gedurende
de hele expositie hun naam aan één
van de werken verbinden. De werken
die voor peterschap in aanmerking
komen en bijhorende bedragen
kunnen opgevraagd worden via msk.
corporate@stad.gent.

Van Eyck multimediaal
-> uiterlijk in te dienen op 15.09

Zowel voor de promotie als voor de
publiekswerking en de uitwerking van
de tentoonstelling zelf wordt ingezet
op verschillende digitale toepassingen.
Schilderijen komen tot leven in animaties, “the making of” wordt in handen
van een productieteam gelegd, in één
van de zalen wordt een videowall
opgesteld, in de publieksruimte komt
er een photobooth en voor het web
worden Van Eyck minigames ontwikkeld. Voor al deze toepassingen zoekt
het MSK samenwerking en sponsoring
van bedrijven, zowel wat betreft de
levering van diensten als de aankoop
of huur van producten.

Bovenlokale
promotiecampagnes

-> uiterlijk in te dienen tegen 30.09

Zet mee je schouders onder de grote
internationale promocampagne rond
deze once in a lifetime tentoonstelling,
en help ons tot 250.000 bezoekers te
bereiken! Het museum is op zoek naar
partners met originele oplossingen
die de geplande campagne kunnen
versterken en de tentoonstelling nog
meer zichtbaarheid kunnen geven op
bovenlokaal niveau. Analoog, digitaal,
guerrilla… alle voorstellen kunnen
worden bekeken en navenante partnerships uitgewerkt. Help ons om nog
meer mensen dichterbij Van Eyck te
brengen, en beleef het zelf ook vanop
de eerste rij!

Vlot naar Van Eyck

-> uiterlijk in te dienen tegen 30.09

Het museumkwartier is niet altijd voor
iedere bezoeker even vlot bereikbaar.
Vanaf 2020 zal in Gent ook de ‘lage
emissiezone’ van start gaan, waardoor
niet alle parkings bereikbaar zijn voor
alle voertuigen. Daarom zijn wij op
zoek naar partners die ons kunnen
helpen met het verbeteren van de
mobiliteit naar de Van Eyck tentoonstelling vanuit verschillende ‘centrale
en goed bereikbare plaatsen’ in Gent.
We zijn voornamelijk op zoek naar
sponsors om een shuttle te organiseren tussen de parking en MSK
tijdens de nocturnes.

Inrichting en
scenografie

Van Eyck toegankelijk
voor iedereen

Een tentoonstelling van dergelijke
omvang vraagt ook om structurele
aanpassingen in en rond ons gebouw
om een optimale en veilige museumervaring voor iedereen te garanderen, de kunstwerken tot hun recht
te laten komen en de nocturnes mogelijk te maken. We zoeken leveranciers
van verf, tapijt, akoestische panelen,
belichting, informatieschermen, cateringmateriaal en rolstoeltoegankelijk
aangepast meubilair.

Net zoals in haar regulier aanbod wil
MSK ook in de Van Eycktentoonstelling
op maat van specifieke kwetsbare
en/of cultureel diverse doelgroepen
werken. We maken momenteel deel
uit van een pilootproject rond toegankelijkheid van Toerisme Vlaanderen,
waardoor wij al kunnen rekenen
op enige ondersteuning. Daarnaast
zoeken wij nog partners om ons
inhoudelijk en financieel te versterken
in drempelverlagende initiatieven
en voordelige formules om Van Eyck
toegankelijk te maken voor iedereen.
Het ontwikkelen van voelplaten voor
blinden en slechtzienden, een audiogids voor kinderen, een tijdelijke
kinderopvang, een theatervoorstelling
voor kleuters en een publieksboekje
zijn enkele van de initiatieven die extra
kosten met zich meebrengen.

-> uiterlijk in te dienen tegen 15.09

Steun via een groeps
aankoop of boek een
netwerkevent

“Van Eyck” wordt een once in a lifetime gebeuren, en dus een uitgelezen
moment om klanten of partners een
hoogst exclusief cadeau te doen.
Hiervoor zijn verschillende formules
bespreekbaar, gaande van eindejaarsgeschenken (ticket + Van Eyck gadget
uit de museumshop) over groepsbezoeken met gids tijdens de reguliere
openingsuren tot het opzetten van
een volledige privénocturne op maat,
met catering in de museumruimten.
Op maat van je wensen werken we een
plan uit op maat.

Info en contact
Voor verdere informatie over deze formules,
om een voorstel te doen, of om een gesprek
aan te vragen, kan je terecht op:
msk.corporate@stad.gent
of telefonisch op +32 (0) 9 323 67 62

-> uiterlijk in te dienen tegen 30.09

Wanneer meerdere sponsors zich
aandienen voor eenzelfde opdracht,
wordt de economisch meest voordelige
geselecteerd. Wij houden hierbij ook
rekening met dezelfde uitsluitingsgronden
als bij overheidsopdrachten.
Sponsorvoorstellen die na de deadline
binnen komen, worden nog steeds in
overweging genomen.
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