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27 � 10 � 2022

19.30 � 00.00

Holland Casino Amsterdam Centrum

®



� Greatest Man Gala �

Traditiegetrouw reikt JFK aan het einde 
van elk jaar JFK’s Greatest Man Award 

uit. Een award voor de stijlvolste, 
succesvolste, coolste en meest

charismatische man van het jaar. Een 
award waarop je pas kans maakt als je 

inhoud hebt en ook werkelijk iets 
gepresteerd hebt. Best Dressed is niet 

voldoende bij JFK.

� Hét media-event �

De uitreiking van JFK’s Greatest Man 
Award is de afgelopen jaren uitgegroeid 
tot hét media-event van Nederland. Een 
avond vol bijzondere mensen: de gasten, 
de BN’ers en de genomineerden voor de 
award zorgen altijd voor een fantastische 
sfeer en een ongekend spannende
avond. Met diner, spetterende optredens
en een te gekke afterparty.
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� Partners �

Al sinds de uitreiking van de eerste JFK‘s
Greatest Man Award in 2008 is de media-
aandacht voor de winnaar van het event 
enorm. Niet alleen de winnaar en JFK 
profiteren hiervan, ook de partners die 
hun naam verbinden aan de award, 
kunnen hierdoor in de slipstream van de 
verkiezing rekenen op veel aandacht.

� Eerdere winnaars �

De afgelopen 15 jaar is de award in de 
wacht gesleept door Hugo Borst, Peter R. 

de Vries, Matthijs van Nieuwkerk, Jeroen 
Pauw, Edwin van der Sar, André Kuipers, 
Frank de Boer, Humberto Tan, Armin van 

Buuren, Sergio Herman en Wilfred Genee
en werd de award ook tijdens onze gala’s 

door de winnaars zelf in ontvangst 
genomen.
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� gold sponsor �

€ 10.000

Prominente naamsvermelding op alle communicatie, stand met 
bedrijfspresentatie op locatie, sponsoring winnaar met 

communicatiemoment voor pers, goody bags, 35 invités.

� silver sponsor �

€ 5.000

Naamsvermelding op alle communicatie, kleine stand met 
bedrijfspresentatie op lokatie, goody bags, 15 invités.
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� Genodigden �

Circa 300 genodigden voor borrel, diner , optredens van A-
artiesten, live entertainment, top-DJ en afterparty.

De gasten bestaan uit zorgvuldig geselecteerde ondernemers, 
CEO’s, netwerkers, de genomineerden en bekende Nederlanders. 

Kortom: great men & great women.
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� Media, marketing & PR �

In aanloop en na afloop van het event zijn JFK, de website jfk.men
en de socialmediakanalen van JFK belangrijke 

communicatiemiddelen.

Buiten de door de organisatie ingezette media wordt er
jaarlijks door veel tv- en radiozenders, schrijvende pers

en social media aandacht besteed aan het event en de award.

Promovideo van een eerder event >>>
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https://www.youtube.com/watch?v=6kreyJpOY1Y


� Contact �

Menno Boot
menno@vds-publishers.nl

+31 6 22 66 83 61

Paul Laurey
paul@vds-publishers.nl

+31 6 83 78 05 88
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