SPONSORBROCHURE
Editie 2016-2017
www.ijsfestijnetten-leur.nl

Inleiding:
Januari 2014 is door het initiatief genomen om een tijdelijke schaatsbaan te realiseren in
Etten-Leur met als missie: een schaatsbaan voor en door Etten-Leur. Met elkaar en voor
elkaar. Als organisatie zijn we verbindend, actief, belangeloos, vooruitstrevend en
betrokken. Het opzetten van een evenement als dit slaagt alleen als alle betrokkenen in
staat zijn verbindingen te leggen. Het ‘connecten’ van retail, horeca, het verenigingsleven en
het bedrijfsleven is het belangrijkste doel van de organisatie. Met als resultaat een
fantastisch nieuw evenement voor alle inwoners van Etten-Leur en een bijdrage voor het
rijke verenigingsleven van Etten-Leur!
IJsfestijn Etten-Leur geeft hiermee ook letterlijk invulling aan het motto van de gemeente
Etten-Leur: “Etten-Leur doet het gewoon!

De programmering is erop gericht om zo veel mogelijk, maar vooral ook een diversiteit
aan bezoekers, op het raadhuisplein te ontvangen. Etten-Leur zal er over gaan spreken!
Voor het bedrijfsleven wordt IJsfestijn Etten-Leur een ontmoetingspunt bij uitstek rond de
feestdagen. Wat dacht u van een bedrijfsborrel of relatieborrel in de sfeervolle winterse
horecagelegenheid. Schaatsarrangementen, speciﬁek afgestemd op uw wensen, behoren
natuurlijk ook tot de mogelijkheden. Verras uw medewerkers en relaties!
In de periode van 18 december tot 8 januari wordt het Raadhuisplein omgetoverd tot een
winters paradijs!
Tot dan!

Sponsorpakketten:
Goud

Zilver

Brons

5x Festijnkaarten
(blauw)

3x Festijnkaarten
(blauw)

1x Festijnkaart
blauw

Logo & link op
onze website

Logo & link op
onze website

3 logo’s op
boarding

2 logo’s op
boarding

1 logo op
boarding

Logo vermelding
social media

Logo vermelding
social media

Logo vermelding
social media

Logo op LED
schermen

Logo op LED
schermen

Logo op
verzamelbord

Logo op
verzamelbord

Logo op
verzamelbord

1.495 €

850 €

1 avonden
Bubble voetbal/
Curling 20 pers.
(incl. drank en
hapjes)

2.495 €
Ster

Schaatshulpjes

3x Schaatshuur
kaarten

Logo op 8
schaatshulpjes

Logo vermelding
op social media

Logo vermelding
op social media

Logo op
verzamelbord

295 €

195 €

MATERIALENSPONSOR (sponsor in natura)
Indien bedrijven / particulieren sponsoren in de
vorm van materialen en/of diensten, vormt de
netto inkoopwaarde de basis voor het toe te
kennen sponsorpakket. Uiteraard stemmen we
dit graag met u persoonlijk af.
MEER INFORMATIE?
Wij leveren graag maatwerk om onze sponsoren
zoveel mogelijk tegemoet te komen. In een
persoonlijk gesprek ontstaan meestal nog meer
mogelijkheden voor sponsoring. Wij komen
graag bij u langs om de mogelijkheden met u te
bespreken. Maak een afspraak via
info@ijsfestijnetten-leur.nl

Logo vermelding

or worden?
Materiaalspons
eten.
Laat het ons w

Wordt sponsor en laa
t

en?
Uw logo op onze LED scherm
t Goud of Zilver!
Kies dan voor sponsorpakke

je zien op ons verza
melbord

Wilt u Bubble voetballe
n of Curlingen met uw
bedrijf?
Kies dan voor sponso
rpakket Goud!

Uw logo op onze schaatshulpjes?

Altijd iets te doen!
Genoeg promotie mome
nten voor uw bedrijf!

Festijnkaarten:
Blauw

Rood

Geel

1x Festijnkaart

1x Festijnkaart

1x Festijnkaart

incl.
schaatshuur

incl.
schaatshuur

incl.
schaatshuur

onbeperkt
schaatsen

onbeperkt
schaatsen

onbeperkt
schaatsen

Alle dagen geldig

10 dagen
geldig

5 dagen
geldig

65€

50€

25€

Heeft u een vraag over onze sponsorpakketten of gewoon een vraag?
Mail ons dan via info@ijsfestijnetten-leur.nl

