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Sponsoring
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Arcam, hét centrum voor architectuur in Amsterdam, 
is al 35 jaar een ontmoetingsplek voor iedereen die 
geïnteresseerd is in architectuur, stedenbouw en 
landschapsontwerp in de Amsterdamse 
Metropoolregio. 

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

Steun Arcam

Opening tentoonstelling ‘Vloeibare bouwsteen – Ontwerpen met water in Amsterdam, juni ‘22 © Maarten Nauw

Word sponsor van Arcam
en sluit je aan bij een actieve
groep van ontwerpers, 
opdrachtgevers, 
ontwikkelaars, investeerders
en beleidsmakers werkzaam
in de bouwkolom
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Met debatten, presentaties en evenementen 
onderzoeken en verhelderen we de betekenis van 
ruimtelijk ontwerp en architectuur bij de grote 
opgave van deze tijd, 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, bij Arcam én 
daarbuiten.

Podium

Lancering van De groene architectuurgids van Amsterdam 2000-2025 in Pakhuis de Zwijger, september ‘22

Onze programma’s komen 
tot stand dankzij de bijdrage 
van verschillende fondsen 
en sponsoren. Alle sponsors, 
groot en klein, zijn van 
toegevoegde waarde voor 
Arcam én voor het netwerk
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Tafel van Arcam bij LEVS architecten, maart ‘22 © Sanne Couprie

Wat zeggen onze
sponsoren?

“Arcam is voor ons het ideale platform om 
het gesprek te voeren over de ontwikkeling 
van de stad, elkaar te ontmoeten, te 
inspireren en van elkaar te leren.” AM

“De wijze waarop Arcam toegankelijke én 
kritische programma’s ontwikkelt werkt 
aanstekelijk." VenhoevenCS

“Arcam biedt als toonaangevende 
netwerkorganisatie bij uitstek de ruimte om 
het gesprek over het belang van 
architectuur, ruimtelijk ontwerp en 
stadsontwikkeling te voeren.” Kondor
Wessels Vastgoed
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Naast het professionele netwerk bereikt Arcam met 
haar activiteiten ook een breed groeiend publiek van 
bewoners, woonachtig of werkzaam in Amsterdam, 
scholieren en studenten en (inter)nationale toeristen 
die zich willen oriënteren op de stad Amsterdam.

Publiek

Opening Open Atelier van de Subjectieve Atlas van Amsterdam, april ‘22 © Patrice Winfield

Door een relatie aan te gaan
met Arcam kom je als
sponsor ook in contact met 
het publiek van Arcam

Arcam ontvangt jaarlijks gemiddeld 20.000 
fysieke bezoekers voor onze activiteiten, van 
bezoek aan onze tentoonstellingen tot de 
uitreiking van de Amsterdamse 
Architectuurprijs.

De website Arcam.nl bereikt jaarlijks meer dan 
150.000 bezoekers. 
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Arcam in de media
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Arcam is blij met iedere vorm van financiële 
ondersteuning. Daarnaast bieden wij sponsoren twee 
pakketten aan:

❑
Sponsor: vanaf € 2.500 per jaar

❑
Hoofdsponsor: vanaf € 7.500 per jaar

Wat houden de 
voordelen als sponsor  
concreet in?

Als sponsor geniet je de volgende voordelen:

▪
Je krijgt 2 lidmaatschappen voor de Tafel van 
Arcam, onze exclusieve netwerkclub

▪
Je krijgt gratis toegang tot de Arcam 
tentoonstellingen

▪
Je naam wordt vermeld op het sponsorbord 
bij Arcam, op arcam.nl en in publicaties

▪
We schrijven samen een introductieartikel voor 
arcam.nl

▪
Je mag eigen events organiseren voor collega’s 
en relaties op de Lage Kade met 50% korting op 
huur (capaciteit 60 personen)

Hoofdsponsoren krijgen een aparte vermelding 
binnen alle publieke uitingen van Arcam. Daarnaast 
genieten hoofdsponsoren nog de volgende extra’s:

▪
5 lidmaatschappen voor de Tafel van Arcam

▪
2x per jaar gratis gebruik van de Lage Kade bij 
Arcam voor bijeenkomsten

Arcam is een culturele ANBI. Sponsorbijdragen zijn daarom fiscaal 
aftrekbaar binnen de aangifte inkomstenbelasting (1,25x) of 
vennootschapsbelasting (1,5x). Bedragen zijn exclusief 21% btw.
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In gesprek?
We maken graag een afspraak met je
Neem contact op met:

Vincent van Kekerix
Zakelijk leider
T (0) 20 26 16 662
E vincent@arcam.nl
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