STAL MANSOUR
S P O N S O R I N G
50 JAAR
Sponsormogelijkheden 50 jaar Stal Mansour
Op 1 maart bestaat Stal Mansour 50 jaar op de huidige locatie. Op
zaterdag 11 juni 2022 vieren we dat groots. De dag bestaat uit
middagactiviteiten voor jong en oud, ruiters en niet ruiters en is
bedoeld voor iedereen die Mansour een warm hart toedraagt. Dus ook
oud-ruiters en oud-medewerkers! Aansluitend een
borrel/receptie/reünie, samen eten en een afsluitend KNALFEEST met
band en DJ. Thema van de avond is ‘Back to 1972’.
Wil je als sponsor bijdragen aan een succesvolle feestdag van dit
mooie jubileum, dan krijg je de gelegenheid om jouw bedrijf onder
de aandacht te brengen van ruim 1000 betrokkenen bij dit mooie
manegebedrijf.
We sommen hieronder een aantal mogelijkheden op. Wanneer je zelf
een ander idee hebt horen we dat natuurlijk ook graag.
Hoofdsponsor €750
Als hoofdsponsor verbind je je aan het hele evenement. De naam van
jouw bedrijf wordt op alle uitingen meegenomen, zoals op social
media, in advertenties, op de entreekaarten. Daarnaast zal bij de
entree en in de feesttent de naam duidelijk, in overleg waar en op
welke manier, terugkomen.
Sponsoring band €500
Wanneer je de band sponsort wordt dit genoemd op de entreekaarten.
Ook draagt het podium dan jouw naam en noemt de band meerdere keren
dat ze mede door jouw bijdrage op het podium staan.
Sponsoring chillhoek €150
De chillhoek, die bestaat uit loungebank en leuke zitjes, wordt
vernoemd naar jouw bedrijf. Natuurlijk duidelijk zichtbaar.
Sponsoring bar €150
De bar wordt duidelijk zichtbaar vernoemd naar jouw bedrijf.
Sponsoring basis €50
Als basis sponsor wordt de naam van jouw bedrijf genoemd op een
sponsorbord dat wordt geplaatst bij de entree van het evenement.
Alle bezoekers kunnen daar zien wie Stal Mansour een extra warm
hart toedraagt.

Heb je interesse of vragen: Mansour50jaar@gmail.com

