
                        

 

Antwoordformulier 

Ja, ik steun de organisatie van TrekkerTrek Familiedag met een financiële bijdrage.  

In ruil hiervoor zie ik van mijn bedrijf graag de volgende reclame op het evenement: 

(alle bedragen zijn excl. BTW) 

 

  

Pakket A 

- 1 banner op dranghek 

- 1 full colour advertentie op led-scherm  

- 1 advertentie hele pagina programmaboekje 

- link op onze site www.trekkertrekflakkee.nl 

- stand oppervlakte (buiten) 150m2  

- 4 VIP kaarten 

- Kleding sponsor 

€ 2500 

 

 

Pakket B 

- 1 banner op dranghek 

- 1 full colour advertentie op led-scherm  

- 1 advertentie hele pagina programmaboekje 

- link op onze site www.trekkertrekflakkee.nl 

- stand oppervlakte (buiten) 50m2  

- 4 VIP kaarten 

€ 1250 

 

  

Pakket C 

- 1 full colour advertentie op led-scherm 

- 1 advertentie halve pagina programmaboekje 

- 2 VIP kaarten 

€ 650 

   - banner op 1 dranghek € 200 

   - 1 advertentie halve pagina programmaboekje € 125 

   - 1 advertentie hele pagina programmaboekje € 200 

   - stand oppervlakte (buiten) 50m2  € 300 

   - stand oppervlakte (buiten) 100m2  € 400 

   - stand oppervlakte (buiten) 150m2  € 500 

  - kraamhuur, buitenterrein € 50  

  - 1 full colour advertentie op led-scherm € 300 

   - link op onze site www.trekkertrekflakkee.nl € 50 

   - A4 formaat advertentie op bouwhek banner € 75 

  - andere ideeën/ suggesties voor sponsoring, neem contact met ons op   

            Prijs p/s Aantal 

  extra vip kaart (vanaf sponsorbedrag € 600,-) € 100   

 



                        

 

 

 

Totale bijdrage EUR:                 ……………………………….. 

 

Er zal deze editie wederom een exclusief VIP gedeelte ingericht worden. Sponsoren die meer dan € 600,-

sponsorbijdrage leveren krijgen 2 VIP-toegangskaarten. Sponsort u meer dan € 2500, - dan zal uw 

bedrijfslogo (in één kleur) op onze speciaal ontworpen kleding gedrukt worden met een oplage van 300 

exemplaren. Daarnaast ontvangt u ook 4 VIP-toegangskaarten. Deze geven toegang tot het evenement, 

het exclusieve VIP gedeelte en het tentfeest. U krijgt als VIP gratis hapjes en drankjes op het VIP-dek, dit 

geldt niet op het overige gedeelte van het evenemententerrein.  

 

Sponsort u meer dan € 250,- dan ontvangt  u 2 dagkaarten.  

 

U kunt het formulier ook direct online invullen via  https://www.trekkertrekflakkee.nl/partners 

 

Bedrijfsnaam:        ………..………………………………………………………………… 

Website:  ………………………………………………………………………………… 

Contactpersoon:          ……………………………………………………………………… 

Adres:            …..……………………………………….…………………………………… 

Postcode/ Woonplaats:          ……………………………………………………………… 

Telefoonnummer:             ……………………………..…………………………………… 

E-mail adres:                 ………………………………….………………………………… 

 

Handtekening akkoord:                                      Datum en plaats van ondertekening 

 

…………………………….    …………………………………… 

 

Graag formulier getekend retourneren naar trekkertrek@pjflakkee.nl of inleveren bij één 

van de commissieleden. 

https://www.trekkertrekflakkee.nl/partners
mailto:trekkertrek@pjflakkee.nl

