29 MEI 1 JUNI 2019
Sponsorformulier
Gegevens Sponsor
Ondergetekende 		
Bedrijfsnaam
Adres 		
Postcode 		
Plaats
Telefoon 		
Mobiel
E-mail 		
Website

Pakketten		
H
		

250

G

F

500

1000

E
2000

Beamerpresentatie logo 3 x 20 sec. per loop						
Beamerpresentatie logo 2 x 15 sec. per loop					
Beamerpresentatie logo 2 x 10 sec. per loop				
Beamerpresentatie logo 1 x 10 sec. per loop

		

Beamerpresentatie logo 1 x 10 sec. per loop met 3 andere sponsoren

D
3000
✔

✔

✔

✔

✔

Advertentie* 1/2 pag. (260 x 190 mm) liggend						
Advertentie* 1/4 pag. (127 x 187 mm) staand					
Advertentie* 1/8 pag. (127 x 92 mm) liggend				
Advertentie* 1/16 pag. (44 x 127 mm) liggend			
Advertentie* 1/16 pag. (62 x 92 mm) staand		

✔

Logovermelding + hyperlink op website		

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

8 VIP-kaarten (per avond)						✔ **
4 VIP-kaarten (per avond)

				

2 VIP-kaarten (per avond)		

✔ **

✔ **

✔

16 entreekaarten (totaal)						✔
12 entreekaarten (totaal)					✔
8 entreekaarten (totaal)				
4 entreekaarten (totaal)			
Handtekening voor akkoord (sponsor)

Handtekening KF

✔

✔
Datum

Alle gegevens m.b.t. advertenties en logo’s dienen gemaild te worden naar sponsorzaken@kfwijchen.nl
Entreekaarten kunnen niet worden omgeruild tegen VIP-kaarten.
* Advertenties in de Kasteelfeestenkrant zijn full colour en dienen in PDF-formaat aangeleverd te worden.
** VIP-kaarten omruilen voor entreekaarten is mogelijk: 1 VIP-kaart staat gelijk aan 2 normale kaarten.

en.nl
www.kfwijch
Stichting Kasteelfeesten Wijchen

Postbus 405, 6600 AK Wijchen, sponsorzaken@kfwijchen.nl

29 MEI 1 JUNI 2019
Opties
Gegevens Sponsor
Ondergetekende 		
Bedrijfsnaam
Adres 		
Postcode 		
Plaats
Telefoon 		
Mobiel
E-mail 		
Website

Opties
Consumptiemunten (€2,50 p.st. incl. BTW)

Aantal:

Totaal: €

incl. BTW

Beamerpresentatie logo
1/4 x 10 sec.

€150,-

1 x 10 sec.

€250,-

Advertentie in Kasteelfeestenkrant (oplage 18.000 stuks)
1/16 pag. staand (62 x 92 mm)

€125,-

1/16 pag. liggend (44 x 127 mm)

€250,-

1/8 pag. liggend (127 x 92 mm)

€350,-

1/4 pag. staand (127 x 187 mm) + website

€500,-

1/2 pag. liggend (259 x 190 mm) + website

€750,-

Naamsvermelding in KF krant

€50,-

Extra entreekaarten		

Extra entreekaarten inclusief VIP-toegang

Woensdag

(€7,50 incl. BTW)

Woensdag

(€50,- incl. BTW)

Donderdag

(€15,- incl. BTW)

Donderdag

(€50,- incl. BTW)

Vrijdag

(€15,- incl. BTW)

Vrijdag

(€50,- incl. BTW)

Zaterdag

(€15,- incl. BTW)

Zaterdag

(€50,- incl. BTW)

Alle prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.
Handtekening voor akkoord (sponsor)

Handtekening KF

Datum

Alle gegevens m.b.t. advertenties en logo’s dienen gemaild te worden naar sponsorzaken@kfwijchen.nl
*

Advertenties in de Kasteelfeestenkrant zijn full colour en dienen in PDF-formaat aangeleverd te worden.

en.nl
www.kfwijch
Stichting Kasteelfeesten Wijchen

Postbus 405, 6600 AK Wijchen, sponsorzaken@kfwijchen.nl

