Sponsormogelijkheden Oranjevereniging Haaften 2019
€ 50,*

€ 75,-

Naamsvermelding
Naamsvermelding in de Zomerfeestbrochure 2019 (A4) a 10.000 stuks oplage

Oranje kanjer

*

1/8

*
*
*

Uw logo op het projectiescherm in de feesttent
Uw logo op onze website: www.oranjevereniginghaaften.nl
Uw logo op onze facebookpagina

€ 150,-

pagina advertentie in de Zomerfeestbrochure(A4 formaat)

Bronzen kanjer

*

1⁄4 pagina advertentie in het programmaboekje (A4 formaat)

*

Uw logo op het projectiescherm in de feesttent

*

Uw logo op onze website: www.oranjevereniginghaaften.nl

*

Uw logo op onze facebookpagina

€ 250,-

Zilveren kanjer

*

½ pagina advertentie in het programmaboekje (A4 formaat)

*

Uw logo op het projectiescherm in de feesttent

*

Uw logo op onze website: www.oranjevereniginghaaften.nl

*

Uw logo op onze facebookpagina

*

Twee vrijkaarten Zomerfeest Haaften 2019

€ 500,-

Gouden kanjer

*

1/1 pagina advertentie in het programmaboekje (A4 formaat)

*

Uw logo op het projectiescherm in de feesttent.

*

Uw logo op onze website www.oranjevereniginghaaften.nl

*

Uw logo op onze facebookpagina

*

Vier vrijkaarten Zomerfeest Haaften 2019

€ 1000,-

Platina kanjer

*

1/1 pagina advertentie in het programmaboekje (A4 formaat)

*

Vermelding als hoofdsponsor

*

Voorkeurspositie in de Zomerfeestbrochure

*

Een bannerpresentatie in de feesttent

*

Uw logo alsmede een door u aangeleverde bedrijfspresentatie/ bedrijfsfilm op
het projectiescherm in de feesttent

*

Uw logo op de homepage van onze website www.oranjevereniginghaaften.nl

*

Uw logo op onze facebookpagina.

*

Logo vermelding op de bouwhekdoeken (Aankondiging Zomerfeest)

*

Passe Partout voor 4 personen.

Antwoordformulier
Sponsormogelijkheden Oranjevereniging Haaften 2019
Ik kies voor het voor het volgende sponsorpakket:
€ 50,-

Naamsvermelding



€ 75,-

Oranje kanjer



€ 150,-

Bronzen kanjer



€ 250,- Zilveren kanjer



€ 500,- Gouden kanjer




€ 1000,- Platina kanjer
Contactpersoon:
Telefoonnummer:
Email- adres:
KvK nummer:
Factuuradres:

Handtekening:

Plaats:

Handleiding keuze sponsor pakket
*

Kies uw sponsorpakket 2019 d.m.v. een kruisje in het betreffende vakje.

**

Daarna gaarne ondertekend retour via email (inscannen)
advertenties-oranjevereniginghaaften@hotmail.com of per post aan:
Secretariaat OVH, Kruithof 5, 4175 AT Haaften
De betreffende aanleverspecificaties voor de diverse formaten advertenties zijn bijgevoegd.
Advertenties dienen aangeleverd te worden in een full-colour hoge resolutie PDF bij
advertenties-oranjevereniginghaaften@hotmail.com

****

Uw logo/advertentie dient u in JPG en in kleur aan te leveren bij:
advertentiesoranjevereniginghaaften@hotmail.com Het logo in kleur wordt gebruikt voor op
de website, facebook en het projectiescherm tijdens het Zomerfeest Haaften 2019

