
 

 
 

 

SPONSORMOGELIJKHEDEN EGMOND OP Z’N KOP 2019 
 
ARRANGEMENT A: NAAMSPONSOR  € 75,- 

1. Naamsvermelding in het programmaboekje dat bezorgt wordt in de drie Egmonden, 

2. Naamsvermelding op de website (met eventuele link naar uw eigen site), 

3. Naamsvermelding op onze social media kanalen (bereik van +1.100 volgers), 

3. Naamsvermelding als sponsor in lokaal weekblad. 
 

 

ARRANGEMENT B: LOGOSPONSOR  € 150,- 

1. Naamsvermelding in het programmaboekje dat bezorgt wordt in de drie Egmonden, 

2. Logovermelding op de website (met eventuele link naar uw eigen site), 

3. Logovermelding op het sponsorbord tijdens het gehele evenement, 

4. Logovermelding op onze social mediakanalen (bereik van +1.100 volgers), 

4. Naamsvermelding als sponsor in lokaal weekblad. 
 

 

ARRANGEMENT C: HOOFDSPONSOR  € 290,- 

1. Prominente naamsvermelding in het programmaboekje dat bezorgt wordt in de drie Egmonden, 

2. Prominente logovermelding op de website (met eventuele link naar uw eigen site), 

3. Prominente logovermelding op het sponsorbord tijdens het gehele evenement, 

4. Prominente logovermelding op onze social mediakanalen (+1.100 volgers), 

5. Prominente naamsvermelding als sponsor in lokaal weekblad. 

6. Bedrijfsvlag/banner tijdens het gehele evenement prominent aanwezig. 

 

ARRANGEMENT D: ULTRASPONSOR                              Diensten / Materialen / €500,- 
 

Om voor dit arrangement in aanmerking te kunnen komen dient een sponsor een bijdrage aan het 
weekend te leveren middels bewezen diensten/materialen of financiële steun.  
 
Is het bijvoorbeeld mogelijk om van uw terrein en/of faciliteiten gebruik te maken voor de activiteiten 
tijdens het weekend, dan is dit voor het comité van EOZK meer dan afdoende om in aanmerking te 
komen. 
 
Voor ultasponsoren is het mogelijk om tijdens het gehele weekend i.o.m. het comité sponsormaterialen  
(flyers, samples etc.) uit te delen tijdens de activiteiten. Verder beschikt u automatisch over de 
vermeldingen van arrangement C, en krijgt uw bedrijfsnaam/logo een prominente rol in onze social 
media campagne. 
 

*Sponsoring Diensten / Materialen  _____  

 Met elke vorm van sponsoring zijn wij erg blij. Veel mensen denken er niet meteen aan, maar 

sponsoring in de vorm van diensten of materialen kunnen wij ook goed gebruiken. Hierbij kunt u denken 

aan het  leveren van promotiematerialen, gereedschap, bouwmateriaal, spelmateriaal etc. Sponsoring in 

de vorm van diensten kunnen bestaan uit ondersteuning aan het comité, workshops geven bij de 

kindermiddag etc. 

Denkt u dat u iets kunt betekenen of wilt u meer informatie over de mogelijkheden, stuur dan een e-

mail naar: ghweijers@gmail.com of bel met 06-53346463. 
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JA, WIJ STEUNEN EGMOND OP Z’N KOP 2019 
En kiezen voor het volgende arrangement: 

 
O A: Naamsponsor 
O B: Logosponsor 
O C: Hoofdsponsor 
O D: Ultrasponsor 
O Sponsoring materialen/diensten 
 
Indien u materialen/diensten sponsort, hier graag aangeven wat u wilt sponsoren: 
              
              
               
 
Voor akkoord 

Bedrijf:                                                                                                                                                                   

Naam:                                               

Adres:             

Tel.:             

Website/E-mail:           

Datum:            

Handtekening:           

 
 

 Gaarne invullen en per e-mail opsturen naar ghweijers@gmail.com of per post naar Huisweid 

1, 1935 AT, Egmond-Binnen. 
Mocht u gekozen hebben voor arrangement B, C of D zouden wij graag, tbv de vermelding op de website, 

het logo van uw bedrijf digitaal van u willen ontvangen. U kunt deze e-mailen naar ghweijers@gmail.com 
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