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Welkom op het International Film Festival Antwerpen (iffa.)

Een internationaal filmfestival in Antwerpen?            
Dat werd tijd!

• Antwerpen is een bruisende metropool met een hart voor 
film.

• Onze stad verdient een filmfestival. 
• Een evenement met allure dat in de hele stad te beleven valt 

en Antwerpen internationaal op de kaart zet. 

Het iffa. wordt een eigentijds filmfestival dat 
net iets anders is:

• Fris en spannend, wat rusteloos, een beetje rauw, vaak 
verrassend, divers en met een grote verscheidenheid. 

• Een Antwerps festival zoals zijn bewoners: zelfzeker, 
eigenzinnig maar open en respectvol en met een plekje voor 
iedereen.  

Het festival is Antwerpen, Antwerpen is het 
festival!



Een festival door en voor iedereen

• Film brengt mensen samen.
• Het is één van de populaire kunstvormen.

• Onze wereld barst van de creativiteit en het actuele filmaanbod 
toont vele gezichten. 

• iffa. moedigt die verscheidenheid van film aan en maakt ze 
toegankelijk voor een breed publiek.

• Iedereen die een beetje van film houdt vindt er zijn gading. 
• We tonen cinematografische pareltjes van over de hele wereld:

• Kaskrakers en intieme arthouse films.

iffa. is een plaats waar niemand en 
tegelijkertijd iedereen uit de boot valt!



DIVA’s

• Verscheidenheid en openheid in film 
biedt kansen, verruimt de blik en dient 
toegejuicht. 

• iffa. biedt ruimte aan mensen en aan thema’s die 
vandaag onvoldoende aan bod komen in de wereldwijde 
filmindustrie. 

• De toppers in deze categorieën 
bekronen we met onze DIVA’s,

• de eerste internationale filmprijzen voor diversiteit in de 
audiovisuele sector.

Zo hoort dat in een kosmopolitische stad 
met een open blik op de wereld!



Diamanten schitteren op het iffa.

• De DIVA Award is een juweel bezet met 
diamanten en wordt ‘the next big thing’ onder de 
filmsterren.

• Zo trekken we de internationale aandacht op iffa. 
• DIVA! is de naam van het Antwerpse 

diamantmuseum.
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iffa. is een platform voor traditionele en innovatieve cinema, 
content en technologie

• Content
• Langspeelfilms
• Tv-series

• Offline
• Bioscopen

• Online
• Mobile & home cinema

• Technologie
• AR/VR
• Streaming 



Een filmfestival in een bruisende metropool

• iffa. is een evenement dat in de hele stad 
te beleven valt en inwoners en 
bezoekers doet opleven. 

• Filmvertoningen in stadsbioscopen, buurtcinema’s en 
culturele centra.

• Filmpremières met afterparty, galabijeenkomsten en 
live filmconcerten in hippe en prestigieuze locaties in de 
stad.

Buitengewone films en spetterende 
feestjes!



Een filmfestival in de hele stad

• De bioscopen en zalen in het 
stadscentrum vormen ons 
kloppend festivalhart.

• Een stadsfestival van het 
Astridplein over De Keyserlei naar 
het Operaplein en via de Meir de 
theaterwijk in.

• Ook in de buurtcinema’s in de 
stadswijken toont iffa. zijn films.
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iffa. Programma
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VM Film Film Film Film Partnerdag Familiedag

NM Pré-drink Kleinkind -
Grootouder

Film Film Partnerdag Familiedag

Avond Openings Gala Première DIVA Awards Première Slotfilm Live film concert

Nacht Afterparty Afterparty

UGC ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Arenberg ✘ ✘ ✘ ✘

Elisabeth Heart + Wings Heart Heart

Buurt-
bioscopen

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘



Wie is iffa?

iffa. is het initiatief van een non-
profitorganisatie die de filmcultuur in 
Antwerpen en in Vlaanderen wil bevorderen.

Bart Vandesompele

• Ervaren marketeer,

• Bruggenbouwer tussen cultuursector en 
bedrijfsleven,

• Filmfestivalorganisator.

Ben Geysen

• Ervaren ondernemer,

• Antwerpenaar met een hart voor film,

• Filminvesteerder.
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Lichten uit, spots aan! Uw bedrijf in de kijker op het iffa.



Uw bedrijf  in de kijker op het iffa.

• Film raakt mensen in het hart. 
• Een filmfestival is positieve emotie gekruid met een 

flinke scheut entertainment. 
• Een filmfestival biedt voor de branding van een merk 

een unieke mix van creativiteit, beleving, contentcreatie
en zakendoen. 

• Informatie en emotie gaan er hand in hand.



Uw bedrijf  in de kijker op het iffa.

• Een filmfestival rond openheid en 
verscheidenheid spreekt het hart én het 
verstand aan.

• Uw bedrijf toont er haar maatschappelijke 
betrokkenheid mee en creëert een positieve en 
krachtige merkassociatie bij het publiek en bij uw 
genodigden.  



Uw bedrijf in de kijker op het iffa.

• iffa. biedt een uitgelezen kans om uw relaties en 
personeel te verwelkomen en om te netwerken in een 
glamoureus en opwindend VIP-kader.

• De betovering van de sterren op de rode loper,
• het spektakel en de spanning van de Awards-uitreiking,
• de spraakmakende publiekspremières. 

Het roept bij uw genodigden straks fijne herinneringen 
op aan een onvergetelijke avond



Uw bedrijf  in de kijker op het iffa.

• Uw merknaam en logo krijgen een 
prominente plaats in alle 
festivalcommunicatie naar een 
filmpubliek van ruim 2 miljoen 
Vlamingen.

• De persaandacht voor de films, het programma en het 
festival garanderen daarenboven een lokaal, nationaal 
en internationaal mediabereik. 

• De ruime belangstelling van publiek en 
media voor het filmfestival straalt af op 
uw bedrijf en wordt zo een krachtig 
marketinginstrument.



Uw bedrijf in de kijker op het iffa.

• Uw partnership met iffa. sluit naadloos aan bij uw 
marketingbeleid.

• In het kader van het festival lanceren we samen effectieve content en product 
placementcampagnes.

• Online en offline. 
• Met een duidelijke link tussen de festivalcontent en uw producten en diensten. 

Zo koppelen we onze unieke content 
aan uw uniek merkverhaal



Uw bedrijf  in de kijker op het iffa.

• iffa. biedt uw bedrijf een perfecte 
combinatie van relatiemarketing en 
merkbeleving.

• U bouwt zichtbaarheid en goodwill op bij een breed 
publiek en bij decision-makers.

• De opgemerkte aanwezigheid van uw 
onderneming  op het festival zorgt voor 
een positieve imagotransfer naar uw 
merk. 

• Het resultaat is een gunstige merkattitude bij uw klanten, 
personeel en publiek.

Het festival is uw merk,uw merk is het festival



Film Festival Partner Packages



Presenting Partner

Een financiële inbreng van 250.000 euro per jaar waarvan maximaal 30% in natura 
of ruil.

Return
• Exclusiviteit als Presenting Partner
• Logo als enige partner prominent en steeds in combinatie met het iffa.-logo in alle festivalcommunicatie
• 250 VIP-tickets voor het DIVA Awards Gala in de Queen Elisabeth Hall & Atrium
• 250 VIP-tickets voor het OpeningsGala in de Queen Elisabeth Hall & Atrium
• 100 tickets voor de Afterparty
• 500 filmtickets
• 30” reclamespot bij aanvang van elke filmvertoning
• Vermelding als presentatiepartner op alle aftiteling (zgn. generiek) van iffa.
• Eigen creatieve contentcreatie, activatiecampagne, merchandising of product placement tijdens het festival
• Publieksdatabase voor eigen promotieacties



Main Partner

Een financiële inbreng van 100.000 euro per jaar waarvan maximaal 30% 
in natura of ruil.

Return
• Exclusiviteit als een van 3 hoofdpartners
• Sectorexclusiviteit
• Logo in de eerste lijn in alle festivalcommunicatie
• 100 VIP-tickets voor het DIVA Awards Gala in de Queen Elisabeth Hall & Atrium
• 100 VIP-tickets voor het OpeningsGala in de Queen Elisabeth Hall & Atrium
• 50 tickets voor de Afterparty
• 250 filmtickets
• Vermelding als hoofdpartner op alle aftiteling (zgn. generiek) van iffa.
• Eigen creatieve contentcreatie, activatiecampagne, merchandising of product placement tijdens het festival
• Publieksdatabase voor eigen promotieacties



Signature Partner

Een financiële inbreng van 50.000 euro per jaar.
Return
• Exclusiviteit als een van 5 signatuurpartners
• Logo in de tweede lijn in alle festivalcommunicatie
• 50 VIP-tickets voor het DIVA Awards Gala in de Queen Elisabeth Hall & Atrium
• 50 VIP-tickets voor het OpeningsGala in de Queen Elisabeth Hall & Atrium
• 10 tickets voor de Afterparty
• 125 filmtickets
• Publieksdatabase voor eigen promotieacties



DIVA Partner

Een financiële inbreng van 35.000 euro per jaar.
Return
• Exclusiviteit als een van 3 DIVA Partners
• Sectorexclusiviteit
• Logo in alle DIVA-communciatie
• Logo in de derde lijn in alle festivalcommunicatie
• 100 VIP-tickets voor het DIVA Awards Gala in de Queen Elisabeth Hall & Atrium
• 25 tickets voor de Afterparty
• Publieksdatabase voor eigen promotieacties



iffa. Friend

Een financiële inbreng van 20.000 euro per jaar waarvan maximaal 30% 
in natura of ruil.

Return
• Logo in de derde lijn in alle festivalcommunicatie
• 25 VIP-tickets voor het DIVA Awards Gala in de Queen Elisabeth Hall & Atrium
• 25 VIP-tickets voor het OpeningsGala in de Queen Elisabeth Hall & Atrium
• 75 filmtickets
• Publieksdatabase voor eigen promotieacties



Industry Partner

Een financiële inbreng van 30.000 euro per jaar waarvan maximaal 90% 
in natura of ruil.

Return
• Sectorexclusiviteit
• Logo in de derde lijn in alle festivalcommunicatie
• 20 VIP-tickets voor het OpeningsGala in de Queen Elisabeth Hall & Atrium
• 50 filmtickets
• Partnersdatabase voor eigen promotieacties



VIP-programma Film Festival Partners



OpeningsGala in Queen Elisabeth Hall & Atrium

U verwelkomt uw genodigden op de 
openingsfilm,de officiële start van het 
festival.

• Parking shuttle service.
• Verwelkoming op de rode loper.
• Bewaakte vestiaire.
• Fotomoment Wall of Fame.
• Gereserveerde zetels in de Queen Elisabeth Hall. 
• Openingsreceptie in het Queen Elisabeth Atrium & Wings.
• Drank en koude en warme hapjes à volonté.
• Afterparty



Gala DIVA Awards in Queen Elisabeth Hall & Atrium

U verwelkomt uw genodigden op de 
DIVA Awards, het hoogtepunt van het 
festival.

• Parking shuttle service.
• Verwelkoming op de rode loper.
• Bewaakte vestiaire.
• Fotomoment Wall of Fame.
• Gereserveerde zetels in de Queen Elisabeth Hall. 
• Openingsreceptie in het Queen Elisabeth Atrium.
• Drank en koude en warme hapjes à volonté.
• Afterparty



Een exclusieve filmbeleving

iffa. biedt u tal van arrangementen om uw 
gasten op een persoonlijke manier te 
verwennen en om te netwerken op een 
onvergetelijke filmavond.

• Keuze van uw voorkeurfilm uit het 
festivalprogramma.

• Privé-filmzaal.
• Voorbehouden ontvangst- en ticketbalie.
• Inleiding door onze professionele IFFA-presentatoren.
• Eigen toespraken in de filmzaal.
• Exclusieve receptieruimte.
• Receptie & walking dinner voor en/of na de film.
• Eigen displays en promotiemateriaal in de zaal en in 

de receptieruimte.
• Eigen reclamspot voor of na de film.
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