


Wat leuk dat u interesse heeft in het Kidsheldenfestival. 

Het Kidsheldenfestival is een totaalconcept speciaal voor winkelgebieden en kinderfestivals en te boeken in 
diverse samenstellingen. 

Wij geven u graag meer informatie over dit geweldige evenement zodat u weet wat u van ons mag en kan 
verwachten. 

Op de volgende pagina’s vindt u uitgebreide informatie over de diverse mogelijkheden. Heeft u na het lezen 
van de informatie nog vragen en/of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op. Wij beantwoorden 
met alle liefde alle vragen en denken graag met u mee. 

Met vriendelijke groet,

Wonderland Entertainment Groep / Kidshelden.nl



Tover uw winkelcentrum om tot een feest van herkenning met dit in het oog springende festival.
Bij jong en oud verschijnt een glimlach op het gezicht wanneer zij oog in oog staan met hun favoriete held

Wat kan u verwachten in het Basic pakket van het Kidsheldenfestival: 

• 4 Kidshelden
• 2 Begeleiders
• Podium van 2 x 2 meter
• Achter decor
• Geluid
• Aankondiging op onze sociale mediakanalen



Meet & Greets met bekende characters van tv zijn grote publiekstrekkers!
Nodig nu het Kidsheldenfestival uit en verander uw winkelcentrum tot een feest van herkenning.

Wat kan u verwachten in dit pakket van het Kidsheldenfestival: 

• 6 Kidshelden
• 3 Begeleiders
• 2 x Podium van 2 x 2 meter
• Achter decors
• Geluid
• Aankondiging op onze sociale mediakanalen



Bij jong en oud verschijnt een glimlach op het gezicht wanneer zij oog in oog staan met hun favoriete held. 

In het Maxi pakket van het Kidsheldenfestival kunt u het volgende verwachten:

• 8 Kidshelden
• 1 Bekende Youtuber
• 3 Begeleiders
• 3 x Podium van 2 x 2 meter
• Achter decors
• Geluid
• Ontwerp en aanlevering van de on en offline promotie
• Aankondiging op onze sociale mediakanalen



• 10 Kidshelden
• 2 Bekende Youtubers
• 3 Begeleiders
• 3 x Podium van 2 x 2 meter
• Achter decors
• Geluid

• Ontwerp en aanlevering van de 
on en offline promotie

• Aankondiging op onze sociale 
mediakanalen

• Vergunningsaanvraag
• Fotograaf
• Beveiliging

Een feest van herkenning voor kleuters, tieners en pubers. De mix van Kidshelden en vloggers trekt de aandacht 
van een breed publiek. Hoe ziet het Kidshelden Groots pakket eruit: 



Kidsheldenfestival Basic € 2595.00
Kidsheldenfestival Middel € 4995,00
Kidsheldenfestival Maxi € 8995,00
Kidsheldenfestival Groots € 13995,00

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW



Kidshelden.nl
Buijs Ballotstraat 4
2693 BD ‘s-Gravenzande
Telefoon: 085 224 000 2

info@kidshelden.nl
Www.kidshelden.nl

Bankrekening: NL82 ABNA 084.32.19.890
K.v.K. Haaglanden: 27235459
BTW nummer: NL 8063.83.148.B.01
Zelfstandigheidsverklaring: 98/116/076 Z


