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Traditiegetrouw reikt JFK magazine aan 
het einde van elk jaar de Greatest Man 
Award uit. Een award voor de stijlvolste, 
succesvolste, coolste, meest charisma-
tische man van het jaar. Een award 
waarop je pas kans maakt als je ook  
inhoud hebt en ook werkelijk iets gepre-
senteerd hebt. Met louter ‘best gekleed’ 
kom je er niet bij JFK. 

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.

Geheel in lijn met JFK gaat het deze 
avond om stijl, ambitie, creativiteit, 
avontuur en succes, maar vooral ook om 
plezier. Het gala staat te boek als een  
onvergetelijke avond met een heerlijk  
diner, spetterende optredens en een te 
gekke afterparty.



De afgelopen elf 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 en Sergio Herman en 
werd deze uiteraard ook tijdens onze 
gala’s door de winnaars zelf in ontvangst 
genomen.

Eerdere winnaars

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.

Onze partners
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https://www.schaapcitroen.nl/nl/
https://www.cavallaronapoli.com/nl/?___store=cavallaro_nl_nl
http://www.alfaromeo.nl/
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Organisatie: JFK Media B.V. 
Datum: Zaterdag 6 oktober 2018
Locatie: The Harbour Club Amsterdam Oost
Tijd: 18.00 uur – 02.00 uur

Goede doel/veiling: Tijdens het gala wordt een vei-
ling gehouden waarbij een tiental unieke veilingka-
vels onder de hamer gaat. De opbrengst komt ten 
goede aan Stichting Lymph&Co. Deze stichting is 
opgericht door Bernhard van Oranje en heeft tot 
doel geld in te zamelen om wetenschappelijk onder-
zoek naar lymfklierkanker te financieren.

Tafels: Dinertafels (8 of 10 personen) à € 5.000 of  
€ 6.000 per tafel
Sponsorship: € 10.000 (o.a. naamsvermelding op 
alle communicatie)
 
Genodigden: Ca. 400 genodigden voor borrel, diner 
en afterparty. De gasten bestaan uit zorgvuldig  
geselecteerde ondernemers, CEO’s, netwerkers, de 
genomineerden en bekende Nederlanders.

Media, marketing & pr: In aanloop en na afloop van 
het event zijn JFK, de website jfk.men en de so-
cialmediakanalen van JFK belangrijke communica-
tiemiddelen. Daarnaast wordt er jaarlijks door veel 
tv- en radiozenders en schrijvende pers aandacht 
besteed aan het event en de award.
 
Website: Zie de video van het JFK Gala en zie de  
website voor verdere informatie. 

Contact: Willem Baars (willem@jfkmagazine.nl;
06 - 5021 6590) & Daphne Boer
(daphne@jfkmagazine.nl; 06 - 3835 7700)

Facts & figures:

https://www.youtube.com/watch?v=TbecsTl7VpM&feature=youtu.be
http://jfk.men
https://www.youtube.com/watch?v=aZiR-JytEyc
https://jfk.men/jfk-gala/
mailto:willem%40jfkmagazine.nl?subject=
mailto:daphne%40jfkmagazine.nl?subject=

