SPONSORPAKKETTEN
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BURGEMEESTER
€ 500 PER JAAR (OF MATERIALEN MET DEZE TEGENWAARDE)
• Logo (large) + doorlink op de website
•	Banner (300 x 60 cm) bij evenementen (blijft uw eigendom:
ook te gebruiken bij andere activiteiten)
• Groot logo op verzamelbanner met sponsoren tijdens evenementen
• Inbreng eigen actie (maatwerk)
• Vermelding op social media bij alle evenementen
• Logo op poster alle evenementen
• Persoonlijke uitnodiging bij onze evenementen
• Logo op briefpapier en andere communicatiemiddelen zoals nieuwsbrieven
• Gratis kraam met Koningsdag
• Uitnodiging voor jaarlijkse bijeenkomst

WETHOUDER
€ 250 PER JAAR (OF MATERIALEN MET DEZE TEGENWAARDE)
• Logo (medium) + doorlink op de website
•	Vlag (100 x 150 cm) bij evenementen (blijft uw eigendom:
ook te gebruiken bij andere activiteiten)
• Middelgroot logo op verzamelbanner met sponsoren tijdens evenementen
• Vermelding op social media bij aanvang contract
• Logo op poster bij één evenement naar keuze
• Persoonlijke uitnodiging bij onze evenementen
• Gratis kraam met Koningsdag
• Uitnodiging voor jaarlijkse bijeenkomst

BURGER
€
•
•
•
•
•

100 PER JAAR (OF MATERIALEN MET DEZE TEGENWAARDE)
Naamsvermelding op de website
Klein logo op verzamelbanner met sponsoren tijdens evenementen
Vermelding op social media bij aanvang contract
Persoonlijke uitnodiging bij onze evenementen
Uitnodiging voor jaarlijkse bijeenkomst

GESTELEVENTS.NL

ALS (POTENTIËLE) SPONSOR VAN
GESTEL EVENTS HEEFT U HET TOCH
MAAR GOED. WIJ KOMEN NAMELIJK
GEEN GELD BIJ U HALEN, MAAR
JUIST EEN HELE HOOP PUBLICITEIT
BRENGEN.
Oké, laten we er niet omheen draaien;
voor sponsoring vragen we een
bescheiden vergoeding. Geld, denkt u
nu waarschijnlijk. En dat mag, want dat
kunnen we goed gebruiken. Maar ook
materialen, die onze – en daarmee
uw – evenementen mooier, gezelliger
en spectaculairder maken, ontvangen
we met open armen. Welkom bij de
familie. Welkom bij GESTEL events!

10 REDENEN OM GESTEL EVENTS TE ONDERSTEUNEN

WAT DOET GESTEL EVENTS?
GESTEL events organiseert de belangrijkste feest- en gedenkdagen in de kern Sint-Michielsgestel: Koningsdag, Bevrijdingsdag,
Dodenherdenking en de Sinterklaasintocht.

Grote publieksevenementen die vroeger door de gemeente
georganiseerd werden, maar nu door acht enthousiaste
inwoners van Sint-Michielsgestel zijn op- en aangepakt.
Dat willen we graag blijven doen. Met uw bijdrage investeert
u eigenlijk in de leefbaarheid van uw eigen omgeving en die
van uw familie en vrienden. Sponsoren was nog nooit zo
vanzelfsprekend…
WAAROM BENADEREN WIJ U?
U bent een Gestelse ondernemer. Of u draagt de Gestelse gemeenschap een
warm hart toe. Dat weten wij of wij denken dat in ieder geval. Daarom hebben
wij u uitgekozen. We hopen dat u wilt bijdragen om de belangrijkste feest- en
gedenkdagen in Sint-Michielsgestel glansrijk te houden en mogelijk nog glansrijker
te maken. Omdat we slechts een bescheiden subsidie ontvangen van de gemeente
hebben we aanvullende middelen en materialen nodig. Daarom hebben wij ú nodig;
de échte Gestelnaar!

STELT U ZICH EENS VOOR…
… hoe uw kleintjes of de kleintjes van uw kleintjes glunderen
… hoe enthousiast Willem-Lex en Sinterklaas van uw bijdrage worden
… hoe positief uw bedrijf in de gemeente genoemd wordt
… dat u later kunt zeggen: zonder mij was Gèssel geen wereldstad geworden
… dat u nu alleen maar ‘ja’ hoeft te zeggen…
Namens GESTEL events: “Bedankt voor uw vertrouwen en uw steun!”
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U maakt de belangrijkste feesten gedenkdagen mede mogelijk
voor de kern Sint-Michielsgestel.

Veel promotiemogelijkheden: op
onze website www.gestelevents.
nl, voorafgaand en tijdens onze
events, via social media en in de
plaatselijke en regionale pers.

De pakketten zijn aantrekkelijk
geprijsd: ‘Burger’ (€ 100 per jaar)
, ‘Wethouder’ (€ 250 per jaar) en
Burgemeester’ bent u al voor
€ 500 per jaar.

Via onze stichting krijgt u
toegang tot een nieuw netwerk.

Geheimpje: zelfs Sinterklaas
himself houden wij aan het
werk met onze events ;-)
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Via onze events bereikt u de
hele Gestelse gemeenschap:
kinderen, hun (groot)ouders
en familie.
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U kunt eenvoudig een keuze
maken uit drie sponsorpakketten; u weet precies
wat u krijgt.
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U hoeft niet persé in geld te
sponsoren. Materialen voor
onze events zijn ook van
harte welkom.
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Als u het niet voor de
fantastische evenementen
doet… doet u het misschien
wel voor die enthousiaste
leden van de stichting!

Omdat u waarschijnlijk geen
reden kunt verzinnen om
ons níet te sponsoren…

