SPONSORING EVENEMENTEN ELDEN
De Stichting Evenementen Elden (SEE) is opgericht in 2008 en organiseert
enkele grote evenementen in Elden met een regionale uitstraling.
U KUNT HIER VAN MEEPROFITEREN!
Er zijn diverse mogelijkheden om te sponsoren. Hierdoor heeft u de mogelijkheid
om in de directe omgeving de naamsbekendheid van uw bedrijf te vergroten.
U HEEFT DE MOGELIJKHEID OM TE KIEZEN TUSSEN ONDERSTAANDE PAKKETTEN:

PERENLAANTJE

HOEFIJZER

WESTERVELD

Naamsvermelding op de website

Logo op de website

Logo op de website

Naamsvermelding op collectief
sponsorbord bij Evenement

Link naar de eigen website

Link naar de eigen website

Logo op collectief
sponsorbord bij Evenement

Logo op collectief
sponsorbord bij Evenement

Logo op flyers, folders
en/of in programmaboekjes

Logo op flyers, folders
en/of in programmaboekjes
Naam wordt meerdere malen
tijdens evenementen omgeroepen
1 reclamespandoek (73 x 215 cm)

€ 75,00 PER JAAR

€ 150,00 PER JAAR

€ 250,00 PER JAAR

HOOFD-SPONSOR Bent u geïnteresseerd om hoofdsponsor te worden voor de evenementen van
Stichting Evenementen Elden dan overleggen we graag met u over de contractprijs en prestaties.
De Sponsoring is op jaarbasis en geldt voor alle door de SEE te organiseren Evenementen in Elden
in 2019, zoals hieronder is aangegeven, met uitzondering van het Paaseieren zoeken.

MET UW
SPONSORING
ZETTEN WE
MET MOOIE
EVENEMENTEN
ELDEN OP
DE KAART

In 2018 zullen de volgende evenementen georganiseerd worden:
22 april 2019 Paaseieren zoeken
27 apr 2019
Koningsdag
9 juni 2019
Westerveld Fair in park Westerveld
10 aug 2019
‘t Keldertje Feestavond bij molen de Hoop
11 aug 2019
Oogstfeest Elden rondom molen de Hoop
14 sept 2019 Meulepop muziekfestival rondom molen de Hoop
24 nov 2019
Intocht St. Nicolaas / kindermiddag

IN HET ALGEMEEN BEVAT HET EVENEMENTENSPONSORCONTRACT
DE VOLGENDE VOORWAARDEN EN PRESTATIES:
·
·

·

Contractsduur is gelijk aan kalenderjaar
2019;
De prijs is afhankelijk van het gemaakte
pakketkeuze en dient binnen 14 dagen
na factuurdatum te zijn voldaan;
Genoemde pakketprestaties van de SEE
gelden voor alle te organiseren evenementen in het kalenderjaar 2019;

·

·

Plaatsing van reclame-uitingen is op het
evenemententerrein en wordt bepaald
door de organisatie;
De reclame-uitingen worden, in overleg,
door de sponsor aangeleverd uiterlijk een
dag voor aanvang van de evenementen
en na het evenement door de sponsor
weer opgehaald.

SPONSORING EVENEMENTEN ELDEN
BEDRIJFSNAAM
CONTACTPERSOON
ADRES
POSTCODE
PLAATS
E-MAIL
WEBSITE

PERENLAANTJE
€ 75,00 PER JAAR

HOEFIJZER

WESTERVELD

€ 150,00 PER JAAR

€ 250,00 PER JAAR

Vermelding op de website van Stichting Evenementen Elden:
BEDRIJFSNAAM
E-MAIL
WEBSITE
Graag z.s.m. uw bedrijfslogo bij voorkeur als eps-, png-, of jpg-bestand
e-mailen naar: info@evenementen-elden.nl
Overige aantekening e/o opmerkingen:

Plaats:

Datum:

Handtekening Sponsor:

Voor akkoord namens de Stichting SEE
Naam:

Handtekening:

Door het invullen en ondertekenen van dit contract wordt u sponsor van de evenementen georganiseerd door de STICHTING EVENEMENTEN ELDEN in 2019.
Tevens verplicht u zich hiermee de faktuur na ontvangst binnen 14 dagen te
zullen voldoen.
Bankrekeningnr. NL76 RBRB 0854 6162 92 bij de RegioBank te Elden/Arnhem
t.n.v. Stichting Evenementen Elden

