partnerpakket

‘HOOFDSPONSOR’
€ 25.000

n

meer da

0
200.00

partnerpakket

‘HOOFDSPONSOR’

s!

r
bezoeke

€ 25.000

En wat krijgt u van ons?
Naamsvermelding op en in..
EDWIN EVERS BAND



Aankondigingsborden en posters in 2018



Uitingen in gedrukte media en social media



Logo-vermelding op uitgaande (digitale) post vanuit Sail Kampen



Bedank advertentie na afloop van Sail Kampen 2018

Reclame-uitingen tijdens Sail Kampen door...


Het plaatsen van (maximaal 5) eigen vlaggen/reclameuitingen op het evenemententerrein

Logo Sail Kampen 2018


Vrij te gebruiken door de hoofdsponsor op alle vormen van drukwerk 					

Advertentie* 1/1 pagina full colour in...

ANDRÉ HAZ



Gedrukt programmaboekje Business Event Kampen 2018



Online programmaboekje Sail Kampen 2018

*digitaal aan te leveren door de sponsor

Schepen (voor gezamenlijke invulling i.s.m. de andere hoofdsponsoren)




 kunt gebruik maken van De Stedemaeght tijdens de vlootschouw op vrijdagavond 30 maart. De catering is hierbij
U
inbegrepen. Per hoofdsponsor is er plek voor 25 PERSONEN.
 kunt gebruik maken van een schip voor maximaal 100 GASTEN, gedurende 1 dagdeel (middag of avond) 		
U
exclusief catering voor relaties of personeel

De hoofdsponsor ontvangt 6 uitnodigingen voor...


Alle officiële bijeenkomsten, zowel in het voortraject als tijdens het evenement



Lunch met hoofdsponsoren, kapiteinsponsors, gemeente en provincie van 11:30 - 13:00 voor Businessevent op 30 maart



VIPgedeelte van de hoofdact op vrijdagavond 30 maart van 20:30 - 01:00



Business Event Kampen op vrijdag 30 maart



1 0 PASSEPARTOUT KAARTEN voor Feestavond in tent op
de hoofdacts Edwin Evers Band en André Hazes jr.

vrijdagavond 30 maart en

zaterdag 31 maart met 			

ES JR.

partnerpakket

‘KAPITEIN’
€ 12.500

n

meer da

0
200.00

partnerpakket

‘KAPITEIN’

s!

r
bezoeke

€ 12.500

En wat krijgt u van ons?
Naamsvermelding op en in..


Aankondigingsborden en posters in 2018 als subsponsor



Uitingen in gedrukte media en social media als subsponsor



Bedank advertentie na afloop van Sail Kampen 2018 als subsponsor

Advertentie* 1/2 pagina full colour in...


Gedrukt programmaboekje Business Event Kampen 2018



Online programmaboekje Sail Kampen 2018

*digitaal aan te leveren door de sponsor

Schepen


 kunt gebruik maken van een schip samen met anderen sponsoren. Sponsor mag 10 RELATIES meenemen gedurende de
U
vlootschouw op vrijdagavond 30 maart, inclusief catering.

De KAPITEIN ontvangt 4 uitnodigingen voor...


Alle officiële bijeenkomsten, zowel in het voortraject als tijdens het evenement



Lunch met hoofdsponsoren, kapiteinsponsors, gemeente en provincie van 11:30 - 13:00 voor Businessevent op 30 maart



Business Event Kampen op vrijdag 30 maart



VIPgedeelte van de hoofdact op vrijdagavond 30 maart van 20:30 - 01:00



4 PASSEPARTOUT KAARTEN voor Feestavond in tent op

vrijdagavond 30 maart en

zaterdag 31 maart met 			

de hoofdacts Edwin Evers Band en André Hazes jr.

EDWIN EVERS BAND

ANDRÉ HAZ

ES JR.

partnerpakket

‘STUURMAN’
€ 7.500

n

meer da

0
200.00
s!

r
bezoeke

partnerpakket

‘STUURMAN’
€ 7.500

En wat krijgt u van ons?
Naamsvermelding op en in..


Aankondigingsborden en posters in 2018



Uitingen in gedrukte media en social media



Bedank advertentie afloop van Sail Kampen 2018

Advertentie* 1/4 pagina full colour in...


Gedrukt programmaboekje Business Event Kampen 2018



Online programmaboekje Sail Kampen 2018

*digitaal aan te leveren door de sponsor

Schepen


Beschikbaar stellen van een schip samen met anderen sponsoren. Sponsor mag 5 RELATIES meenemen gedurende de
vlootschouw op vrijdagavond 30 maart, inclusief catering.

De STUURMAN ontvangt 4 uitnodigingen voor...


Alle officiële bijeenkomsten, zowel in het voortraject als tijdens het evenement



Business Event Kampen op vrijdag 30 maart



VIPgedeelte van de hoofdact op vrijdagavond 30 maart van 20:30 - 01:00



4 PASSEPARTOUT KAARTEN voor Feestavond in tent op

vrijdagavond 30 maart en

zaterdag 31 maart met 			

de hoofdacts Edwin Evers Band en André Hazes jr.

EDWIN EVERS BAND

ANDRÉ HAZ

ES JR.

partnerpakket

‘BOOTSMAN’
€ 5.000

n

meer da

0
200.00
s!

r
bezoeke

partnerpakket

‘BOOTSMAN’
€ 5.000

En wat krijgt u van ons?
Naamsvermelding op en in..


Aankondigingsborden en posters in 2018



Uitingen in gedrukte media en social media



Bedank advertentie na afloop van Sail Kampen 2018

Advertentie* 1/8 pagina full colour in...


Gedrukt programmaboekje Business Event Kampen 2018



Online programmaboekje Sail Kampen 2018

*digitaal aan te leveren door de sponsor

Schepen


U kunt gebruik maken van een schip samen met anderen sponsoren. Sponsor mag 2 RELATIES meenemen gedurende de
vlootschouw op vrijdagavond 30 maart, inclusief catering.

De BOOTSMAN ontvangt 2 uitnodigingen voor...


Alle officiële bijeenkomsten, zowel in het voortraject als tijdens het evenement



Business Event Kampen op vrijdag 30 maart



VIPgedeelte van de hoofdact op vrijdagavond 30 maart van 20:30 - 01:00



4 PASSEPARTOUT KAARTEN voor Feestavond in tent op

vrijdagavond 30 maart en

zaterdag 31 maart met 			

de hoofdacts Edwin Evers Band en André Hazes jr.

EDWIN EVERS BAND

ANDRÉ HAZ

ES JR.

partnerpakket

‘MATROOS’
€ 2.500

n

meer da

0
200.00

partnerpakket

‘MATROOS’

s!

r
bezoeke

€ 2.500

En wat krijgt u van ons?
Naamsvermelding op en in..


Aankondigingsborden en posters in 2018



Uitingen in gedrukte media en social media



Bedank advertentie na afloop van Sail Kampen 2018

Advertentie* 1/16 pagina full colour in...


Gedrukt programmaboekje Business Event Kampen 2018



Online programmaboekje Sail Kampen 2018

*digitaal aan te leveren door de sponsor

Schepen


 kunt gebruik maken van een schip samen met anderen sponsoren. Sponsor mag 1 RELATIE meenemen gedurende de
U
vlootschouw op vrijdagavond 30 maart, inclusief catering. 		

De MATROOS ontvangt 1 uitnodiging voor...


Alle officiële bijeenkomsten, zowel in het voortraject als tijdens het evenement



Business Event Kampen op vrijdag 30 maart



VIPgedeelte van de hoofdact op vrijdagavond 30 maart van 20:30 - 01:00



2 PASSEPARTOUT KAARTEN voor Feestavond in tent op vrijdagavond 30 maart en
de hoofdacts Edwin Evers Band en André Hazes jr.

zaterdag 31 maart met 			

EDWIN EVERS BAND

ANDRÉ HAZ

ES JR.

partnerpakket

‘VRIEND VAN SAIL’
€ 1.000

n

meer da

0
200.00

partnerpakket

‘VRIEND VAN SAIL’

s!

r
bezoeke

€ 1.000

En wat krijgt u van ons?
Naamsvermelding op en in..


Aankondigingsborden en posters in 2018



Uitingen in gedrukte media en social media



Bedank advertentie na afloop van Sail Kampen 2018

Advertentie ‘Vrienden van Sail’


Gedrukt programmaboekje Business Event Kampen 2018



Online programmaboekje Sail Kampen 2018

*digitaal aan te leveren door de sponsor

Schepen


20 KAARTJES voor ‘Sail varen’

De VRIEND VAN SAIL ontvangt 1 uitnodiging voor...


Alle officiële bijeenkomsten, zowel in het voortraject als tijdens het evenement



1 PASSEPARTOUT KAART voor Feestavond in tent op

vrijdagavond 30 maart en
de hoofdacts Edwin Evers Band en André Hazes jr.

zaterdag 31 maart met 			

EDWIN EVERS BAND

ANDRÉ HAZ

ES JR.

partnerpakket

‘BEDRIJFSUITJE’
€ 6.500

n

meer da

0
200.00
s!

r
bezoeke

partnerpakket

‘BEDRIJFSUITJE’
€ 6.500

En wat krijgt u van ons?
We stellen een schip beschikbaar...


Voor een bedrijfsuitje met personeel of relaties



Voor 50 gasten



Zaterdagmiddag vanaf 14:00 tot 19:00



Inclusief catering voor zijn relaties of personeel

ine r
He eft u een gro ter of kle
t op!
tac
gezelschap, neem gerust con

Ook ontvangt u...


5
 0 kaarten voor de Feestavond in de tent vanaf 20:30 op



5 drankmunten per personeelslid

zaterdag 31 maart

WAGNER
DJANGO

ANDRÉ HAZE

STEF EKKEL

S JR.

