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HOE HET IS BEGONNEN

Elephant Parade 

opgericht door vader en zoon Marc en Mike Spits in 2006

Op vakantie in Thailand ontmoette Marc een 

babyolifant genaamd Mosha, die een deel van 

haar been had verloren nadat ze op een landmijn

was gestapt. 

Mosha inspireerde Marc en Mike om Elephant

Parade op te zetten. 

“We wilden Mosha helpen en creëerden iets structureels dat op lange 

termijn winstgevend zou zijn. Dit is de enige manier waarop we de olifant een 

duurzame toekomst kunnen bieden.”

- Mike Spits, oprichter Elephant Parad



Miljoenen mensen over de hele wereld hebben Elephant Parade 

tentoonstellingen bezocht. Meer dan 1350 kunstenaars hebben 

hun medewerking verleend en meer dan 1480 unieke olifanten-

kunstwerken zijn gecreëerd. 

Onder de artiesten en supporters bevinden zich:

His Royal Highness Prince Consort of Denmark, Katy Perry, Bryan Adams, Sarah -

Duchess of York, Paul Smith en Sir Richard Branson

Meer dan 200 wereldberoemde merken hebben Elephant Parade ondersteund, waaronder: Ferrari, 

Aston Martin, Mercedes-Benz, BMW, Hello Kitty, Disney Theatrical, Tommy Hilfiger, Singapore 

Zoo, Air France en L’Oreal Professional.

Kopenhagen 

(Joke Bruijs)



De kunstwerken (formaat babyolifant) worden geëxposeerd in 

grote (wereld)steden en op speciale locaties om aandacht te 

vragen en geld op te halen voor de belangrijkste begunstigde van 

Elephant Parade; NGO Elephant Family.

Er worden gelimiteerde, met de hand gedecoreerde 

replica’s gemaakt van de olifanten die tentoongesteld 

worden. 

20% van de netto opbrengst wordt gedoneerd 

ten behoeve van het welzijn van de olifanten en aan diverse 

projecten voor het behoud van de olifanten.
Amsterdam



Elephant Parade, een social enterprise, 

organiseert ’s werelds grootste exposities 

van gedecoreerde olifanten standbeelden. 

De standbeelden zijn unieke kunstobjecten 

en ontworpen door diverse (inter)nationale 

kunstenaars en beroemdheden.

Laren



EXPOSITIE VAN OLIFANTEN KUNSTWERKEN 

Een officiële Elephant Parade bestaat uit minimaal 25 

olifanten;

Een Elephant Parade Event bestaat uit minimaal 15 unieke 

olifanten kunstwerken. 

Rotterdam



Kunstenaars



Replica’s



PR & MARKETING

Marketing en communicatie zijn de sleutel tot het 

succes van een evenement. 

Social media is daarbij een uitgelezen kans. 

Elephant Parade kan via haar mediakanalen, 

marketingactiviteiten ondersteunen en 

aankondigen.

Elephant Parade kan tevens, ter voorbereiding van 

het PR-traject, marketingmateriaal waaronder 

huisstijlelementen, logo’s, foto’s en filmmateriaal 

verstrekken.



BENEFITS

Het organiseren van een Elephant Parade Event heeft diverse voordelen:

• Meer publiek/bezoekers trekken.

• Aandacht voor de regio.

• Meer publiciteit genereren (offline & online).

• Social media boost door unieke selfie-spots.

• Een glimlach teweeg brengen.

• Een unieke ervaring voor bezoekers bieden.

• Perfecte marketing tool.

• Relatie tussen retailers en consumenten versterken.

• Bewustwording creëren voor het welzijn en behoud van de olifant.



Wie gingen ons voor?

Heerlen

Kopenhagen

Milaan

Singapore

Shanghai

India

Schiphol

Rio de Janeiro

Laren

Florida

Trier



KOSTEN

Elephant Parade op uw locatie is inclusief:

•Huurprijs voor 25 olifanten kunstwerken incl. sokkel (€ 1.000,00 per beeld).

•Verzekering van de beelden tijdens het event.

•Informatieborden met toelichting voor de bezoekers.

•Reparatie en retoucheren van de olifanten tijdens of na het event.

•Media & PR.

Elephant Parade kosten; voor 4 weken:  Totaal € 25.000,-

Transport- en logistiekkosten €   3.500,-



ELEPHANT PARADE OOTMARSUM

We zijn op zoek naar:

• Ondernemers die gezamenlijk Ootmarsum willen promoten;

• Ondernemers die een olifant ‘adopteren’ (1000,-)

• Ondernemers/kunstenaars die een olifant beschilderen (2000,-)
(deze olifanten worden ook onderdeel van de Parades die elders worden georganiseerd, maar kunnen 

ook aangekocht worden).

Binnen twee weken willen we inzicht hebben in de financiële haalbaarheid van Elephant Parade 

Ootmarsum, van 11 september – 11 oktober 2020.  



BEDANKT VOOR JULLIE AANDACHT

Ootmarsum, het kleurrijk hart van Twente


