
Als hoofdsponsor is uw bedrijf onze  

belangrijkste sponsor en zal uw bedrijf het 

meest in de belangstelling staan.  

Helaas hebben we hiervoor maar 1 plaats. 

Dus ben er snel bij! 

U krijgt: 

 

- Podium vernoeming  

“(uw-bedrijfsnaam STAGE)” 

 

- 1X bouw hek sponsordoek groot 

 

- Website vermelding 

 

- Vermelding op verzameldoek 

 

- 4X entree ticket 



U krijgt: 

 

- 1/4 bouw hek sponsordoek 

- Website vermelding 

- Vermelding op verzameldoek 

- 2X entree ticket 

U krijgt: 

 

- Website vermelding 

- Vermelding op verzameldoek 

- 1X entree ticket 



Wat fijn dat u interesse toont in ons mooie evenement. Lees hieronder alles zorgvuldig even door en wellicht 

komen we in de toekomst tot een mooie samenwerking. 

 

 

Uitleg sponsoring: 

 

Hoofdsponsor, 

Onze hoofdsponsor is de belangrijkste sponsor van ons evenement, deze is te zien op allerlei manieren. Als 

hoofdsponsor wordt ons hoofdpodium vernoemd naar uw bedrijf (bijvoorbeeld: Scouting Vlierden Stage). 

Tevens wordt u met uw bedrijfslogo op alle doeken zichtbaar, 1x bouwhekzijl volledig, 1x bouwhekzijl 1/4 en 

1x op het verzamel sponsor doek.  

Tevens wordt u logo ook zichtbaar op onze sponsorpagina op de website en op onze social media. 

Hierbij krijgt u van ons 4 vrij tickets voor het festival (18+) 

Voor dit alles betaalt u slechts €1000,- 

 

 

Subsponsor, 

 

Onze subsponsors zijn op verschillende manieren heel belangrijk voor ons event. Deze krijgen daarom van ons 

verschillende manieren om zichtbaar te zijn op ons evenement. Zoals, 1x bouwhekzijl 1/4 en 1x vermelding op 

het verzamel doek. Ook wordt uw bedrijfsnaam vermeld op onze website en op onze social media. 

Hierbij krijgt u van ons 2 vrij tickets voor het festival (18+) 

Voor dit alles betaalt u slechts €600,- 

 

 

Sponsor, 

 

Onze sponsors worden tevens op verschillende manieren zichtbaar op ons evenement. Deze hebben 1x plaats 

op het verzameldoek. Tevens worden ook al deze sponsors vermeld op de website en social media. 

Hierbij krijgt u van ons 1 vrij ticket voor het festival (18+) 

Voor dit alles betaalt u slechts €250,- 

 

 

Materiaal sponsor, 

 

Met al deze sponsors wordt naar mate levering van materiaal een passende sponsor optie besproken. 

 

Vrije sponsor,  

 

Deze sponsors bepalen zelf het sponsor bedrag en wordt naar mate van bedrag een mooie sponsor optie  

aangeboden. 

 

 

Alle sponsors worden minimaal vermeld op onze website. 


