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Laat ons raden…
U krijgt waarschijnlijk regelmatig de
vraag of u sponsor wilt worden. Een
lastige vraag, want welk evenement
of doel is nu écht de moeite waard
en hoe weet u zeker dat sponsoring
daadwerkelijk iets oplevert?
Als PR-commissie van het Bloemencorso Sint Jansklooster hebben wij er
alles aan gedaan om de sponsoring
van ons evenement zo aantrekkelijk
mogelijk voor u te maken. Dat ziet u
terug in zorgvuldig samengestelde
sponsorpakketten met aandacht voor
de promotie en zichtbaarheid van uw
bedrijf. Zo werken we niet alleen aan
onze eigen naamsbekendheid, maar
ook aan die van u!
Benieuwd hoe wij sponsoring in uw
voordeel laten werken?
Bekijk snel onze sponsorpakketten!
Met hartelijke groet,
Germaine Rook,

de cijfers
op een rij:
• Website met tienduizenden
		 bezoekers in de maanden
		 rondom het corso;
• Facebookpagina met meer
		 dan 2500 volgers;
• Middag- en avondcorso
		 met gemiddeld 34000
		 bezoekers;
• Jeugdcorso en tentoonstelling
		 met nog eens 6000 extra
		 bezoekers;
• Corsomagazine in een
		 oplage van 3500 stuks

Voorzitter PR-commissie
Bloemencorso Sint Jansklooster
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Is sponsoring
echt zo effectief?
Dit zeggen de cijfers:
•

72% van de mensen beveelt
een bedrijf aan op basis van de sociale
betrokkenheid van het bedrijf.

•

71% van de mensen prijst
een bedrijf aan op basis van de steun
aan een specifiek doel.

•

73% van de mensen zou
overstappen naar een bedrijf dat
verbonden is met een belangrijk doel*

Kies ook voor effectieve sponsoring,
sponsor het Bloemencorso
in Sint Jansklooster!

Bron: Edelman 2012 Good Purpose Study

sponsorpakket:

briljant dahlia
bijdrage € 1.000,- / € 1.500,(bedragen zijn excl. BTW)

u krijgt:
sponsorpakket:

•

Een hele pagina advertentieruimte in het
corsomagazine. (Formaat 128 x 190 mm
of 148 x 210 met 3 mm afloop rondom).

bijdrage € 1.500,- of meer

•

Uw bedrijfsnaam wordt omgeroepen
tijdens het corso.

•

4 ‘Family Business Plaza’ kaarten.

•

Logo op de sponsorlijst van de website.

•

Naamsvermelding in de feestweekfolder.

platina dahlia
(bedragen zijn excl. BTW)

u krijgt:
Een op maat gemaakt aanbod, speciaal
afgestemd op uw bedrijf en uw wensen.
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sponsorpakket:

sponsorpakket:

sponsorpakket:

bijdrage € 150,-

bijdrage € 100,-

diamant
dahlia

zilveren
dahlia

(bedragen zijn excl. BTW)

(bedragen zijn excl. BTW)

(bedragen zijn excl. BTW)

u krijgt:

u krijgt:

u krijgt:

•

Een halve pagina advertentieruimte
in het corsomagazine;

•

2 middagkaarten;

•

•

2 avondkaarten + 2 tribunekaarten;

•

Naamsvermelding in
de feestweekfolder.

•

Logo op de sponsorlijst van de website;

donateurs

•

Uw bedrijfsnaam wordt omgeroepen
tijdens het corso;

(bedragen zijn excl. BTW)

•

Naamsvermelding in de feestweekfolder.

bijdrage € 500,- / € 1.000,-

bronzen
dahlia

Uw logo in het corsomagazine.

bijdrage € 55,u krijgt:
•

Naamsvermelding in het
corsomagazine.

sponsorpakket:

gouden dahlia
bijdrage € 250,- / € 500,(bedragen zijn excl. BTW)

u krijgt:
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•

Een kwartpagina advertentieruimte in het
corsomagazine (formaat 128 x 45 mm);

•

2 avondkaarten;

•

Logo op de sponsorlijst van de website;

•

Uw bedrijfsnaam wordt omgeroepen
tijdens het corso;

•

Naamsvermelding in de feestweekfolder.
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bloemencorso
sint-jansklooster
Postadres

Postbus 57
8325 ZH Vollenhove
info@corsoklooster.nl

E

Bankrelatie

Rabobank Steenwijkerland
IBAN
BTW
KvK

NL13RABO0301823081
NL0026.41.689.B.01
40061088

BLOEMENCORSO SINT JANSKLOOSTER | 18 & 19 augustus 2017

