
motortoertocht
voor het goede doel

SPONSORPLAN



Geen evenement kan zonder sponsors. Zeker als het gaat om een 

goed doel zijn de bedrijven en instellingen die op financieel vlak 

willen ondersteunen meer dan welkom. Voor onze Motortoertocht 

zijn we daarom enorm blij met de bijdrage - in zowel financiële als in 

materiële van bedrijven en instellingen die Motortoertocht voor het 

Goede Doel willen steunen als sponsor of supporter. 

SPONSORPAKKETTEN

HELP ONS!

€ 50,-
L  ogo op website

Vermelding Facebook

 Logo in programmaboekje

Logo nieuwsbrief

€ 150,-
L  ogo op website

Vermelding Facebook

Logo in programmaboekje

Advertentie nieuwsbrief

1 gratis VIP-ticket

€ 300,-
L  ogo op website

Vermelding op Facebook

A6 advertentie

Advertentie nieuwsbrief

2 gratis VIP-tickets

dranghek-banner met logo

HOOFDSPONSOR
Logo, naam- en, websitevermelding op  flyers en posters 

en op de webpagina Bier Festival. Daarnaast krijgt u ook 

een logovermelding op de consumptiebonnen.

De hoogte van het sponsorbedrag is in overleg met de 

organisatie.



Uw advertentie op ieder verkocht deelnameticket? 

Hoge attentie-waarde, zeker wanneer de deelnemers 

hun ticket direct afdrukken.

De ruimte is vrij door u in te vullen en voor acties 

verzorgen we ook de achterliggende data met 

ticketnummers.

De tickets worden achteraf per maand gefactureerd.

ADVERTENTIES

TICKETRECLAME

Formaat A5 (staand) HxB : 210 x 145 mm € 75,- (incl. BTW)

Formaat A6 (liggend) HxB : 100 x 145 mm € 35,- (incl. BTW)

Formaat A7 (staand) HxB : 100 x 70 mm € 25,- (incl. BTW)

* gratis logovermelding voor sponsors en supporters

ADVERTENTIE PROGRAMMABOEKJE

Banner adv (liggend) HxB : 1000 x 300 pixels € 20,- (incl. BTW)

Block adv (staand) HxB : 400 x 400 pixels € 15,- (incl. BTW)

* gratis logovermelding voor sponsors en supporters

Ticket-block HxB : 92 x 180 mm € 0,50 (per ticket)

Ticket-banner HxB : 35 x 180 mm € 0,30 (per ticket)

ADVERTENTIE DIGITALE NIEUWSBRIEF

ADVERTENTIE TICKETS

Motortoertocht 16 september 2018

D. Eelnemervoorbeeld@ticketkantoor.nlVoorbeeld (exclusief groepsticket)

Rijen
Rijksweg, 110

16 september 2018
9.00 - 19.00

6536910402945

Toegang voor één persoon

Print dit ticket of sla het op op uw

smartphone. Neem het ticket mee en toon

het bij de ingang van het evenement. Zonder

dit ticket is toegang niet gegarandeerd. De

barcode op dit ticket is uniek. Kopiëren is

zinloos.

motortoertocht voor het goede doel

VOORBEELD

MOTORCOMPANY

VOORBEELD
BLOCK

BANNER

DIT JAAR GAAT DE DONATIE
NAAR STICHTING MUZIEKIDS
meer informatie op www.muziekids.nl



A7 - STAAND A6 - LIGGEND A5 - STAAND

WWW.MOTORTOERTOCHTVOORHETGOEDEDOEL.NL

BEDRIJFSNAAM

CONTACTPERSOON

OVEREENKOMST

EMAILADRES

STRAAT + NR

POSTCODE

EMAILADRES

WEBSITE

TELEFOONNR

HANDTEKENING DATUM

PAKKETTEN

OPMERKINGEN

PLAATS

MOBIEL

BRONS ZILVER GOUD

ADVERTENTIE BANNER BLOCK

TICKETS BANNER BLOCK

DRANGHEK
BANNER
MET OPDRUK exclusief 21% BTW

per stuk

(EXTRA) DRANGHEKBANNER(S)

HOOFDSPONSOR BIERFESTIVAL

*
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