Onze vereniging viert dit jaar haar 100 jarig bestaan!
Een bijzondere mijlpaal en dat laten we niet geruisloos voorbij gaan.
Wij organiseren voor onze club en iedereen die de club een warm hart toedraagt
een onvergetelijk jubileumjaar. Hiervoor is een speciaal sponsorprogramma ontwikkeld
met drie sponsorpakketten. Met deze sponsorpakketten bieden wij u een prachtige
mogelijkheid om u als “Jubileum Sponsor” te profileren tijdens de feestweek.
Een mooi moment om uw bedrijf extra onder
de aandacht te brengen.

Wat hebben we te bieden

Sponsorpakketten

A

Binnen de “Jubileum Sponsoring” zijn er
drie pakketten; Goud, Zilver en Brons.

Entreekaarten jubileum feestweek
• Vrijdag
14 juni Crazy Kick-off feestavond voor jeugd van 13 t/m 17 jaar
entree*
• Zondag
16 juni Familiedag sportief voor jong en oud
vrij*
• Woensdag 19 juni Middag: Clown Kwibus in het circus voor jeugd van 0 t/m 9 jaar vrij*
Avond: “De slag om Zuid” voor jeugd van 10 t/m 12 jaar
vrij*
• Vrijdag
21 juni Feestavond
entree
Band battle van Wir sind Spitze vs Baby Blue
• Zaterdag 22 juni Feestavond
entree
Hollandse avond met o.a. Jannes en Martijn Fischer
• Zondag
23 juni Lunch en matinee
entree*
Voor iedereen met een “Treﬀers Hart”

Goud

Zilver

Brons

A

Entreekaarten
jubileum feestweek

25

10

4

B

Consumptiebonnen

200

80

30

C

Artiestensponsor

D

Barsponsor

* Voor Crazy Kick-oﬀ, familiedag, jeugdactiviteiten en lunch is aanmelding nodig.
Meer informatie vindt u op www.detreﬀers.nl
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×
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E

Naamsvermelding online

Logo groot

Logo klein

Naam

F

Naamsvermeding TV schermen

Logo groot

Logo klein

Naam

B

Consumptiebonnen t.w.v. € 2,00

G

Naamsvermelding reclamedoek

Logo groot

Logo klein

Naam

C

Artiestensponsor
• Fotomoment met artiest
• Reclame rondom en tijdens optreden van artiest

€ 1919,-

€ 999,-

€ 499,-

D

Barsponsor
• Reclame boven de twee bars gedurende de hele feestweek

E

Naamsvermelding op online Jubileumpagina
• Website
• Interne TV circuit
• Social media

F

Naamsvermelding op TV schermen
• Feesttent

G Naamsvermelding op reclamedoek
• Feesttent

Sponsorbedrag
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Bij interesse neem contact op met één van de accountmanagers:
Hanneke Liebers | hannekeliebers@detreffers.nl
Nicole Wijers | nicolewijers@detreffers.nl
Hugo van de Ven | hugovandeven@detreffers.nl
Theo Albers | theoalbers@detreffers.nl

Feestelijke groet,
Sector Commercie en Commissie “De Treffers 100 jaar”

