Geachte heer/ mevrouw,
De 7e editie van het Hollands Feest staat voor de deur, Zaterdag 1 Juni 2013. Locatie: VELO-hal
Wateringen. De artiesten die tot op heden bekend zijn voor 2013: Def Rhymz, Starkoo met Band,
Gebroeders Ko en DJ Rob Niemans.
Wij willen u als sponsor de gelegenheid geven voorafgaand aan het feest te verwelkomen in onze VIP
ruimte. Hier is het mogelijk samen de organisatie en de mede sponsoren een hapje en een drankje te
nuttigen.
De VIP ruimte zal geopend zijn van 20.00 to 22.00 uur.
De sponsorpakketten die wij u kunnen bieden zijn;

Pakket 1: €225,-

Logo op de Beamer presentatie *
Logo of naamsbekendheid op de flyer/ advertentie **
Inclusief 2 VIP kaarten

Pakket 2: €400,- (beperkt aantal)
-

Logo op de Beamer presentatie *
Logo of naamsbekendheid op de flyer/ advertentie **
Logo op de Reclameposter***
Inclusief 4 VIP kaarten

Over andere samenstellingen zoals hierboven is genoemd kan gesproken worden.
Extra VIP-kaarten zijn te verkrijgen voor €30,- en alleen in combinatie met een sponsorpakket.
De Vip ruimte is een aparte ruimte gescheiden van de zaal die tot 22:00 uur geopend zal zijn.
*

Het logo in een presentatie op een groot projectie scherm tijdens het feest.
Het logo is dan minimaal eens in de 7 min ( afhankelijk van het aantal sponsors) 20 sec aanwezig.
** Het logo of naamsbekendheid op de flyer/ Advertentie die verspreid zal worden over de verkoop
punten, in geheel Wateringen d.m.v. Huis aan Huis bezorging en openbare gelegenheden in de
regio.
*** Het logo op de poster, deze komen te hangen bij de verkoop punten en in openbare
gelegenheden.
Genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Vermelding op onze site en social media geldt voor alle pakketten.
Voor meer informatie kunt u contact op nemen met Eddy Arkesteijn: 06-20620526 of
info@veloevents.nl
Wij hopen u te verwelkomen op 1 Juni 2013.
Met vriendelijke Groet,
Velo-Events
www.veloevents.nl

