
Steun het werk van Arcam

Sponsoring
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Met debatten, presentaties en evenementen onderzoeken 
en verhelderen we de betekenis van ruimtelijk ontwerp en 
architectuur bij deze veranderingen, en kijken we naar de rol 
die de ontwerpers en de makers van de stad daarbij spelen. We 
bieden een neutraal, onafhankelijk en divers podium en laten 
ontwerpers, opdrachtgevers, bouwers en gebruikers aan het 
woord.

Arcam, hét centrum voor architectuur in Amsterdam, is al ruim dertig jaar 
een ontmoetingsplek voor iedereen die geïnteresseerd is in architectuur, 
stedenbouw en landschapsontwerp in de Amsterdamse metropoolregio.

Architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp maken de stad.

Van daaruit belicht en verkent Arcam de actuele stedelijke opgaven en 
ambities die de komende jaren impact zullen hebben op de stad.

Over Arcam
Missie & visie
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Bewoners

Amsterdammers: woonachtig of werkzaam in Amsterdam, waaronder scholieren via educatieve 
programma’s en studenten.

Bedrijven

Architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, onderzoekers, theoretici/historici, 
studenten, lokale en regionale bestuurders, politici, beleidsmakers, opdrachtgevers en 
ontwikkelaars.

Bezoekers

Een (inter)nationaal publiek, dat zich wil oriënteren op de stad Amsterdam en haar bebouwde 
omgeving.

Naast het professionele netwerk, bereikt Arcam met haar activiteiten ook 
een breed en groeiend publiek. Daarbij onderscheiden we onderstaande 
doelgroepen. 

Arcam wil in haar architectuurprogramma’s recht doen aan alle 
verhalen, identiteiten en culturen die Amsterdam rijk is, en via het 
Amsterdamse architectuurdebat, de architectuurgeschiedenis en 
de architectuurprofessie een zo divers mogelijk publiek betrekken 
bij de ontwerpopgaven van de stad.

Publiek
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Media

Arcam onderhoudt goede contacten met zowel lokale als 
landelijke media, waaronder de vakmedia. Dagbladen en 
websites schenken regelmatig aandacht aan onze activiteiten.

Podium

Met de galerie spelen we in op actuele ontwikkelingen in de stad 
en in de architectuur: voor sponsors de ideale gelegenheid om 
maquettes en presentaties van eigen projecten aan een breed 
publiek te tonen.

Netwerk

Sponsors maken deel uit van een uniek en divers gezelschap 
dat tezamen de Amsterdamse bouwsector vertegenwoordigt: 
investeerders, ontwikkelaars, bestuurders en beleidsmakers, 
(interieur)architecten, stedenbouwkundigen en 
landschapsarchitecten. Dit netwerk wordt aangevuld met 
journalisten, onderzoekers en mensen uit het Amsterdamse 
culturele veld. Arcam organiseert voor haar netwerk drie keer 
per jaar de Tafel van Arcam. De leden kunnen zelf inspirerende 
ideeën aandragen voor thema’s die zij op een informele manier 
tijdens een diner aan de orde willen stellen. Een lidmaatschap 
kost € 250,00 exclusief btw per jaar jaar. Extra lidmaatschappen 
voor collega’s kosten € 75,00 per lid/per jaar. Een lidmaatschap 
geeft toegang tot twee Tafels per jaar. De maaltijd en drankjes zijn 
inbegrepen. Sponsors ontvangen vijf lidmaatschappen voor de 
Tafel van Arcam.

Vermelding

Sponsors worden vermeld op het sponsorbord in het gebouw, 
in publicaties en op de website. Arcam biedt haar sponsors de 
mogelijkheid om via de site door te linken naar de eigen website. 
Het gebouw wordt per jaar gemiddeld 20.000 keer bezocht. De 
website wordt jaarlijks ruim 155.000 keer bezocht.

Bereik
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Het gebouw

Arcam beschikt met de ‘Lage Kade’ over een ruimte die geschikt is voor vergaderingen, recepties en 
bijeenkomsten. Sponsors die € 2.500 of meer bijdragen wordt deze ruimte met voorrang en voor een 
speciaal tarief ter beschikking gesteld. Het voordeel bedraagt 50% (= € 300 excl. btw) per dagdeel.

Maatwerk

Bent u op zoek naar een exclusieve excursie door Amsterdam, wilt u uw buitenlandse gasten 
Amsterdam laten ervaren of heeft uw bedrijf behoefte aan een inhoudelijke verdieping? Wij maken 
programma’s op maat. Voor sponsors die € 7.500 of meer bijdragen organiseren we excursies, 
workshops en cursussen op maat tegen een speciaal tarief. We organiseerden eerder tours voor o.a. 
Museum of Modern Art New York, Akzo Nobel en Projectbureau Zuidas.

Bezoekersaantallen

Als gevolg van corona, zijn de bezoekersaantallen in 2021 anders dan in het verleden.
Daarom hebben we, ter vergelijking met een normaal jaar, ook de aantallen uit 2019 vermeld.

Activiteiten      2021  2019
Informatiepunt & tentoonstellingen   2.446  12.245
Tours, excursies en rondleidingen   503  1.510
Lezingen en debatten    2.890  3.136
Evenementen     5.307  3.794
Workshops, ontwerpstudio’s, masterclasses  238  80
Totaal      11.384  20.765 

Online      2021  2019
Nieuwsbrief (abonnees)    7.782  7.268  
LinkedIn volgers     5.911  4.925 
Instagram volgers     4.287  2.150

Website      2021
Bezoekers (sessies)     155.042 
Unieke bezoekers     111.160
Paginaweergaves     304.499 
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Basispakket        € 2.500 - € 7.500

• Inhoudelijke samenwerking
• Netwerk
• Podium
• Vermelding in het gebouw (20.000 bezoekers per jaar)
• Vermelding op arcam.nl, met een link naar uw eigen website (150.000+ hits per jaar)
• 5 lidmaatschappen voor de Tafel van Arcam
• Uitnodigingen voor activiteiten
• Toezending publicaties
• Speciaal sponsortarief voor zaalhuur

Pluspakket               vanaf € 7.500

Alle voordelen van het basispakket, plus:
• Speciaal sponsortarief maatwerk
• Mogelijkheid om de bedrijfsnaam te verbinden aan een project of activiteit

Het werk van Arcam wordt ondersteund door subsidiegevers, sponsors, 
fondsen, partners en particulieren. Sponsors en Arcam hebben een bijzondere 
relatie, niet alleen een ondersteunende, maar ook een inhoudelijke. Wij gaan 
met onze sponsors in gesprek om ook inhoudelijk op elkaar aan te sluiten. 
Door een relatie aan te gaan met Arcam ga je als sponsor ook indirect een 
relatie aan met het netwerk en publiek van Arcam.

Door Arcam inhoudelijk en financieel te steunen maak je het mede mogelijk dat wij onze missie 
kunnen vervullen. Je treedt toe tot een bijzonder gezelschap dat een afspiegeling is van de 
Amsterdamse architectuur-, ontwikkel- en vastgoedsector in zijn volle breedte (investeerders, 
ontwikkelaars, bouwers, architecten en makelaars).

Alle sponsors, groot en klein, zijn van toegevoegde waarde voor Arcam en het netwerk. Arcam 
gaat het gesprek aan met sponsors om vorm en inhoud te geven aan gezamenlijke agenda’s en 
activiteiten. De relatie is wederkerig, in die zin dat sponsors en Arcam van elkaars deskundigheid en 
netwerken profiteren.

Arcam biedt haar sponsors de volgende sponsorpakketten aan:

Sponsorpakketten
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Fiscale aftrekbaarheid giften

Arcam is een ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze status geeft schenkers financiële 
voordelen, waarvan ook sponsors kunnen profiteren. Indien tegenover (een deel van) de bijdrage 
geen tegenprestatie staat, kan dat worden aangemerkt als gift. Een onderneming kan, onder 
voorwaarden, bij de belastingaangifte 150% van de gift aftrekken van de winst.

Meer weten?

Wij gaan graag met u in gesprek. U kunt contact opnemen met:

Vincent van Kekerix
Zakelijk manager
T (020) 26 16 662
E vincent@arcam.nl
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