HET BEVERS HARMONIEORKEST
Het Bevers Harmonieorkest kan niet zonder de steun van zijn
partners. Deze ondersteuning heeft tot doel de verdere ontplooiing van
het orkest op alle vlakken te garanderen en jonge muzikanten de kans
te geven om samen te musiceren. De steun draagt bij tot de muzikale
omkadering, begeleiding en opleiding van muzikanten en aankoop
partituren en instrumenten.
Met ons sponsoraanbod bieden wij uw bedrijf maximale zichtbaarheid
naar een groot doelpubliek. Samen met het communicatielab bluetown
zorgt het orkest voor de perfecte mix van communicatiemiddelen die
de juiste “links” leggen tussen orkest, uw bedrijf en ons publiek.
Het sponsoraanbod bestaat uit communicatiemiddelen die zich
specifiek richten op het nieuwjaarconcert in Beveren-Leie en uit
meer permanente communicatiedragers die gedurende het hele jaar
zichtbaarheid opleveren.
We verwijzen u graag naar onze website om kennis te maken met ons
orkest en onze activiteiten: www.beversharmonieorkest.be

COMMUNICATIEMIDDELEN
•
•
•
•
•

Publi-ruimte op de flyer (verdeling van 5.000 exemplaren bus aan bus
in Beveren-Leie/Desselgem).
Online communicatie via website, sociale mediakanalen en op digitale
toegangstickets voor het nieuwjaarsconcert (800 toeschouwers).
Publi-ruimte op herasdoeken langs de openbare weg met maximale
zichtbaarheid.
Publi-ruimte op programma van het nieuwjaarsconcert en via projectie
op groot scherm (800 toeschouwers).
Gratis kaarten (gewone en gereserveerde) voor uw relaties, kennissen
of vrienden.

SPONSORFORMULES OP JAARBASIS
Onderstaand sponsoraanbod bestaat uit vaste formules, maar aparte
middelen kunnen desgewenst ook “à la carte” opgenomen worden.
(+) = bijkomend communicatiemiddel ten aanzien van vorige formule.

FORMULES
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(1/2)

€ 75 – PAKKET “FREDDIE MERCURY”
Vermelding naam op facebookpagina van het orkest en eventpagina
Nieuwjaarsconcert.
€ 150 – PAKKET “BILLIE HOLIDAY”
Vermelding van logo op website van het orkest gedurende 1 jaar. (+)
Vermelding logo op projectiescherm Nieuwjaarsconcert. (+)
2 gratis “standaard” kaarten Nieuwjaarsconcert. (+)
Vermelding naam op facebookpagina van het orkest en eventpagina
Nieuwjaarsconcert.
Vermelding naam op de flyer (+)
€ 250 - PAKKET “AMY WINEHOUSE”
Vermelding van logo op website van het orkest gedurende 1 jaar.
Vermelding logo op projectiescherm Nieuwjaarsconcert.
2 gratis “standaard” kaarten Nieuwjaarsconcert.
Vermelding logo op facebookpagina van het orkest en eventpagina
Nieuwjaarsconcert. (+)
Vermelding logo op de flyer. (+)
Vermelding logo op digitaal ticket. (+)
€ 500 - PAKKET “DAVID BOWIE”
Vermelding van logo op website van het orkest gedurende 1 jaar.
Vermelding logo op projectiescherm Nieuwjaarsconcert.
4 gratis gereserveerde plaatsen Nieuwjaarsconcert. (+)
Vermelding logo op facebookpagina van het orkest en eventpagina
Nieuwjaarsconcert.
Vermelding logo op de flyer (dubbele grootte). (+)
Vermelding logo op digitaal ticket.
2 creatieve facebookposts met verwijzing naar bedrijfsactiviteiten van
de sponsor. (+)
Vermelding logo op herasdoeken. (+)

FORMULES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(2/2)

€ 1000 - PAKKET “PRINCE”
Vermelding van logo op website van het orkest gedurende 1 jaar.
Vermelding logo op projectiescherm Nieuwjaarsconcert.
8 gratis gereserveerde plaatsen Nieuwjaarsconcert. (+)
Vermelding logo (dubbele grootte) op facebookpagina van het orkest
en eventpagina Nieuwjaarsconcert.
Vermelding logo op de flyer (dubbele grootte).
Vermelding logo op digitaal ticket (dubbele grootte). (+)
2 creatieve facebookposts met verwijzing naar bedrijfsactiviteiten van
de sponsor.
Vermelding logo op herasdoeken (dubbele grootte). (+)
Vermelding logo op teaservideo Nieuwjaarsconcert. (+)
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2 creatieve facebook posts

Vermelding Flyer (5000 stuks)
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€ 150 Billie Holiday

Logo op digitaal toegangsticket

Eventpagina vermelding
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Aantal gereserveerde plaatsen
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€ 75 Freddy Mercury

Aantal standaard kaarten

N

Vermedling projectiescherm
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Vermelding website

Facebook vermelding

OVERZICHT

