SPONSORING KUNSTMARKT DE BILT
Hieronder vind je een overzicht van de sponsormogelijkheden.
Heb je zelf een idee voor sponsoring van Kunstmarkt De Bilt? Neem dan even contact met ons op via
kunstmarktdebilt.nl/contact
SPONSORBEDRAG

(excl. 21% BTW)

TEGENPRESTATIE

SPONSOROPTIE A

€ 450

•
•
•
•
•
•

Full colour logo op flyer*.
Full colour logo op de website van Kunstmarkt De Bilt,
inclusief link naar website van de sponsor.
Vermelding op informatiebord bij de ingang van Kunstmarkt De Bilt.
Vermelding naam sponsor in social media (twitter en Facebook).
Banner/spandoek tijdens Kunstmarkt (zelf te vervaardigen en aan te leveren).
25 gratis Boetzmunten (waarde € 1) te besteden tijdens Kunstmarkt De Bilt 2017.

SPONSOROPTIE B

€ 300

•
•
•
•

Full colour logo op flyer*.
Full colour logo op de website van Kunstmarkt De Bilt,
inclusief link naar website van de sponsor.
Banner/spandoek tijdens Kunstmarkt (zelf te vervaardigen en aan te leveren).
Vermelding naam sponsor in social media (twitter en Facebook).

SPONSOROPTIE C

€ 150

•
•

Full colour logo op flyer*.
Full colour logo op de website van Kunstmarkt De Bilt,
exclusief link naar website van de sponsor.

SPONSOROPTIE D

€ ........

Eenmalige vrijwillige bijdrage. Geen tegenprestatie.

* De flyer met het programma van Kunstmarkt De Bilt 2017 wordt in een oplage van ±17.000 exemplaren via de lokale huis-aan-huiskrant Biltsche Courant
verspreid onder inwoners van gemeente De Bilt.

Ja, wij sponsoren graag Kunstmarkt De Bilt 2017 met een bedrag van € ................... (bedrag invullen).
Bedrijf: .......................................................................................................................................................................................................................................................
Contactpersoon: .............................................................................................................................................................................................................................
Adres: ..........................................................................................................................................................................................................................................................
Postcode & plaats: .........................................................................................................................................................................................................................
E-mail: .........................................................................................................................................................................................................................................................
Datum: ............ – ........... – 2017 ....................................................................................................................................................................................................
Handtekening: ..................................................................................................................................................................................................................................
N.B.: let ook op het invullen van gegevens op de volgende pagina!

Aanleveren bedrijfslogo
Wij ontvangen graag vòòr 31 juli 2017 het full colour logo in hoge resolutie (300 dpi) als
JPG/EPS/PDF-bestand. Het logo kun je sturen naar: publiciteit@kunstmarktdebilt.nl
Aanleveren banner/spandoek
Voor sponsoroptie A of B bieden wij de mogelijkheid een banner/spandoek op te hangen tijdens
de Kunstmarkt. Banner/spandoek graag vrijdag 8 september vòòr 13.00 uur afgeven in het
Van Boetzelaerpark in De Bilt.
Social media
In het geval is gekozen voor sponsoroptie A of B zullen we het bedrijfslogo voorzien van een link
naar de website van de sponsor. Wil je hieronder de juiste link opgeven?
Het juiste webadres is: ......................................................................................................................................................
Indien is gekozen voor optie A of B dan zullen we ook de naam van de sponsor vermelden in onze
social media. Wil je hieronder het twitteraccount en/of Facebookpagina opgeven?
Ons twitteraccount is: @...................................................................................................................................................
Onze Facebookpagina is: .................................................................................................................................................
Betaling
Het sponsorbedrag kun je overmaken op rekening NL81RABO0308305434 van:
Rabobank Utrechtse Heuvelrug
t.n.v. Stichting Kunstmarkt De Bilt
o.v.v. ‘Sponsorbijdrage 2017’
Stichting Kunstmarkt De Bilt heeft de ANBI-status waardoor donaties en
giften fiscaal aantrekkelijk zijn voor de gever.
Het volledig ingevulde formulier graag vòòr 31 juli 2017 sturen naar:
Stichting Kunstmarkt De Bilt
t.a.v. Cees Slob, penningmeester
facturen@kunstmarktdebilt.nl
Mede door jouw sponsorbijdrage kunnen wij Kunstmarkt De Bilt 2017 mogelijk maken.
Alvast enorm bedankt voor je bijdrage!
Stichting Kunstmarkt De Bilt

