
Op zoek naar dé plek voor een pers event, product presentatie
of brand activation? 
Zoek dan niet langer, want Het Wylde Pad leent zich perfect
voor  events van alle soorten en maten. 

Het Wylde Pad, een prachtig toevluchtsoord in Fryslan. Waar
niets moet en alles mag. 
Waar je kunt onthaasten en ont-moeten. Dankzij de
verschillende accommodaties, de idyllische tuin en gezellige
huiskamer biedt deze plek alle mogelijkheden voor (pers)
events en brand activations. 

 

PERS EVENTS
Het Wylde Pad



Het park werd compleet verbouwd en uiteindelijk geopend in het vroege
voorjaar van 2021.  Het idee van een eigen park ontstond vanuit de 
 droom van interieur influencer Rachel ‘De Huismuts’ Siwaletti, haar man
Willem en huisvriend Martijn, bekend van het succesvolle platform
Gierige Gasten. Wat begon als een klein idee voor één vakantiehuisje is
uitgegroeid tot een wyld avontuur: een kleinschalig vakantiepark met
hippe huisjes, appartementen en yurts. Een prachtig toevluchtsoord
voor jong en oud, op een unieke locatie in ‘Fryslân’.  

Het Wylde Pad onderscheidt zich van andere parken door o.a. de
smaakvol  maar ook praktisch, kindvriendelijk ingerichte  accomodaties
en openbare ruimtes zoals het terras,  de horeca, 
de speeltuin en de betoverende vijver.

 

 

OVER
Het Wylde Pad

https://www.instagram.com/dehuismuts/
https://www.instagram.com/daddyhox/
https://www.instagram.com/martijnmanschot/


Het Wylde Pad een groot bereik heeft op social media - Instagram en
YouTube. Dit bereik is mogelijk in te zetten ter promotie van jullie pers of
bedrijfs event. 

Het Wylde Pad is een gewilde plek onder zogenoemde 'influencers'.
Eventueel kan dit netwerk ingezet worden om uitnodigingen e.d. te
versturen.

Het park beschikt over meerdere grote binnen en buiten ruimtes. Vooral
handig omdat het weer nooit te voorspellen is. 

Het hele park kind vriendelijk en special ingericht is om ook de little
Wylde ones een onvergetelijke dag te bezorgen.

Het Wylde Pad verschillende arrangementen aanbiedt om jullie event van
A tot Z te cateren. 

Het Wylde Pad beschikt over de nodige apparatuur en aankleding, denk
aan beamers, speakers, schermen, tenten, meubilair, planten etc.

Het uiteraard mogelijk is om gasten te laten overnachten na een event!
Het team van het Wylde Pad doet er alles aan om haar gasten een
geweldig verblijf te geven. 

Het Wylde Pad heeft al diverse events mogen organiseren voor
uiteenlopende bedrijven en merken. Alles wordt - letterlijk uit de kast
gehaald om een event zo mooi en gezellig mogelijk te maken. Een DJ op je
event? Live muziek of karaoke? Een clown of masseur? Wij kunnen dit
allemaal mogelijk maken voor jullie! Daarnaast is het goed om te weten dat; 

Waarom Het Wylde Pad
als event locatie? 



Beauty
Sport & Outdoor
Wonen, koken & huishouden
Speelgoed
(Tuin) meubelen
Eten & drinken
Fashion
Tech / gadgets
Speelgoed
Dier, tuin & klussen
Muziek, film & games

Wij zijn van mening dat (bijna) alle merken goed bij de uitstraling en sfeer  
van het Wylde Pad passen. 
We hebben  nagedacht over (product) categorieën waar wij zelf een
sterkte match mee zien, want wij houden van een goed verhaal en
authenticiteit! Ben je benieuwd wat de mogelijkheden zijn voor het
event dat jij / jullie organiseert/organiseren? Neem dan zeker contact
met ons op, want wij denken graag mee over de invulling en
mogelijkheden. 

 

 

Jouw event op het
Wylde Pad?



"Wij zijn ontzettend trots op de naam die wij als park hebben opgebouwd
bij onze doelgroep!  Inmiddels hebben wij ruim 60.000 volgers op
Instagram en 11.000 subscribers op ons YouTube kanaal waarop wij
vlogs uploaden over de avonturen op het park.  Zien jullie een match met
onze doelgroep en dat van jullie merk? Dan zijn er mogelijkheden om een
samenwerking op te zetten via onze accounts. Wij kunnen het event
vastleggen in onze vlog of aanjagen op Instagram." 

 

Volgers
60.000 +

 
Doelgroep

95% vrouw /
5% man

 
Leeftijd

75% is 25-44
jr.

 
 
 
 

DoelgroepTarieven
POSTING
€2.000,-

STOR Y SET (3 clips) 
€3.000,-

IG Reels
€2.850,-

YouTube shoutout
€3.000,-

Social media - mediakit 

"Natuurlijk kunnen we brainstormen
over hoe wij onze socials kunnen

inzetten om jullie event aan te jagen!" 



Influencer event
CANON x Het Wylde Pad



influencer/pers event 
NELSON x Het Wylde Pad



 

Heb je Interesse om een event te organiseren op Het Wylde Pad?
Benieuwd naar de mogelijkheden en tarieven? Of zou je je
idee/pitch/voorstel graag eerst willen voorleggen? Neem dan contact
met ons op via onderstaande contact mogelijkheden.

 

Contact

W :  w w w . h e t w y l d e p a d . n l
E :  e v e n t s @ h e t w y l d e p a d . n l
 

A :  W y l d p a e d  ( O a s t )  2 3 ,  9 2 8 7  V M ,  T w i j z e l e r h e i d e


