
WAT ALS JIJ 
SPONSOR ZOU ZIJN...



WAT ALS JIJ SPONSOR ZOU 
ZIJN VAN ZOMERPARKFEEST? 

Wat had jij dan allemaal mogelijk gemaakt?

Podia,
Tenten,

Acts,
Bekers,

Een reuzenrad,
T-shirts,

 Maar vooral heel veel…
Lachende mensen,

Dansende mensen,

Zingende mensen,

Gelukkige mensen!”

Gelukkige mensen, zijn de toekomstige klanten!



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 



SPONSORPAKKET      

SPONSORBEDRAG > 6900,- 4850,-- 3700,- 2100,- 1200,- 600, -

MAATWERK ✔

LEDWALL TERREIN

Logo ✔ ✔ ✔

Naamsvermelding ✔

SPONSORBORD BIJ DE HOOFDINGANG

✔ ✔ ✔Naamsvermelding ✔

SPONSORBORD SPONSORAREA

✔ ✔ ✔Naamsvermelding ✔ ✔ ✔

NAAMSVERMELDINGEN

Programmaboekje ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Advertentie (regionale krant) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

COUPONBOEKJE 

Actie naar keuze voor vrijwilligers en 
Vrienden van Zomerparkfeest, oplage 2500st

✔ ✔

EXTRA

Consumptiemunten 100 80 50 25 10 5

Toegangskaarten sponsorarea 8 per dag 6 per dag 4 voor 3 dg 4 voor 2 dg 2 voor 2 dg 2 voor 1 dg

Koppeling aan- of afkondiging act ✔ ✔

Uitnodiging sponsorbijeenkomst ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Mogelijkheid tot bijkopen extra 
toegangskaarten à 75,- per stuk*

max 8 voor 
één dag

max 6 voor 
één dag

max 4 voor 
één dag

max 4 voor 
één dag

max 4 voor 
één dag

* LET OP! Er is een maximum aantal kaarten per dag verkrijgbaar. Zodra dit maximum bereikt is kunnen er geen kaarten meer worden bijgekocht.

THANK 
YOU!

Natuurlijk doen wij ook wat 
terug voor onze sponsoren. 
De tegenprestaties zijn te 
vinden in het schema van de 
sponsorpakketten.

WEBSITE ZOMERPARKFEEST

Logo met link ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔✔

✔ ✔

✔ ✔ ✔Naamsvermelding ✔ ✔ ✔✔ ✔✔ ✔

✔Naamsvermelding ✔ ✔ ✔



SPONSORUITING PRIJS PER JAAR TOELICHTING

Hoofdpodium sponsor in overleg Naamgeving hoofdpodium en logo banieren zijkanten 

Banieren hoofdpodium in overleg Logo op beide banieren zijkanten hoofdpodium

Bekers 7.500 Logo op duurzame bekers

Vrijwilligersshirts 7.500 Logo op achterzijde 1.100 shirts

Mouwen vrijwilligersshirts 4.500 Logo op 2.200 mouwen

Kindershirts 4.500
Logo op achterkant 500 shirts die aan ouders worden  
uitgedeeld voor opschrijven telefoonnummer ouders

Plasbandjes 3.500
Logo en naamsvermelding op 37.500 polsbandjes die  
uitgereikt  worden voor toiletgebruik

Consumptiebonnen in overleg 650.000 stuks, opdruk 2,4 x 2,4 cm

Banner ter grootte van 
bouwhek op 1 zichtlocatie 1.500

Locatie nader te bepalen, bijvoorbeeld op zichtlocatie  aan 
Burgemeester van Rijnsingel

Naamsponsor sponsorruimte in overleg Naamgeving sponsorruimte

Naast deze sponsorpakketten kan er  
ook gebruik gemaakt worden van  

EXCLUSIEVE 
SPECIALE  
UITINGEN
 De tijdsduur is in overleg. Uitingen 
kunnen ook voor meerdere jaren 
worden vastgelegd.

in overlegBierwaaier Logo op bierwaaier, aantallen en opmaak in overleg  



 
 

  


