Met uw hulp straalt

Waarom steunt u Stichting Kerstboom?
Omdat:

DE GROOTSTE

KERSTBOOM
TER WERELD

….u deze jaarlijkse traditie in stand wilt houden, in ieder geval ook de
komende 25 jaar.
….uw bedrijf in het de laatste maanden van het jaar extra aan de weg
timmert en u een koppeling met een actualiteit zoekt.

weer dit jaar!

….uw bedrijf een duidelijke link heeft met bijvoorbeeld:
o
Kerst
o
IJsselstein en de omliggende regio
o
Energie en energiebesparing
o
Technologie en innovatie
….we over professionele communicatiekanalen beschikken zoals een
vernieuwde website, social media en we de weg naar de media, zowel
visueel als geschreven, goed weten te vinden.
….wij uw bedrijfsnaam kunnen koppelen aan sfeer, ‘feel-good’ en gezelligheid.
…de jaarlijkse ontsteking duizenden toeschouwers op de been brengt
….alleen al op de A2 iedere dag tienduizenden automobilisten de
Kerstboom zien stralen.
….de Grootste Kerstboom een uitstraling heeft die veel verder gaat
dan het bereik van de verlichting.
…we een aantrekkelijk, laagdrempelig, sponsorpakket
kunnen bieden!

Wij geven u graag persoonlijk toelichting.

WAT KAN DE STICHTING KERSTBOOM
VOOR UW BEDRIJF BETEKENEN?

Contactpersoon sponsoring:
Feddo Hartelust
feddo@degrootstekerstboom.nl
06-38185305
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Kijk op de achterzijde of neem contact met ons op!
Stichting Kerstboom | www.degrootstekerstboom.nl
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Sponsorpakketten
Sponsorbijdrage

Vrienden € 250,- Brons € 500,-

Zilver € 1.000,- Goud € 2.500,-

Hospitality
Borrel op 100m hoogte in de kerstboom Met 2 personen

Met 2 personen

Met 4 personen

Met 10 personen

VIP gast tijdens het spectaculaire
ontstekingsgfeest

Met 2 personen

Met 2 personen

Met 4 personen

Met 10 personen

Vermelding op onze website

Bedrijfsnaam

Logo

Logo

Advertorial

Vermelding op onze Facebook pagina

Bedrijfsnaam

Logo

Advertorial

Gebruik van ons logo voor uw
bedrijfsdoeleinden
Digitale kerstkaart voor uw relaties

Ja

Logo samen met andere
bronzen sponsoren
Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Gepersonaliseerde kerstkaart met logo
eigen bedrijf
Vermelding op scherm tijdens
openingsevenement
Vermelding in nieuwsbrief

Nee

Nee

Ja

Ja

Bedrijfsnaam

Logo klein

Logo middel

Logo groot

Nee

Bedrijfsnaam

Logo

Advertorial

Bedrijfsnaam

Logo

Logo

Ja

Ja

Ja

Publiciteit

Vermelding in advertentie zenderstreek Bedrijfsnaam
Overig
ANBI korting - Culturele anbi

Ja

Vanaf € 5.000 bieden we sponsor-maatwerk, in overleg tussen de sponsor en de stichting Kerstboom
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