
 

Beste Sponsor, 

 

 

Zoals voorgaande jaren hebben we de volgende sponsorpakketten: 

Kies een sponsorpakket naar keuze: 

 

= Vermelding op online en fysieke kaarten. 

= Naamsvermelding op sponsordoeken buitenkant tent. 

= Losse advertentie facebookpagina Waanzinnig Winssen. 

= Presentatie van u bedrijf op meerdere LCD schermen in de tent. 

= Entree via sponsorzijde. 

= Logo en naamsvermelding op de site met hyperlink. 

= Naamvermelding algemeen sponsordoek in de tent.  

= Uitnodiging all-in sponsorborrel 4 personen @ Café Daan Winssen 

= 16 dagkaarten naar keuze. (Max. 24 dagkaarten) 

= 160 consumptie munten 

Waarde:     € 1550,- 

 

= Naamsvermelding op sponsordoeken buitenkant tent. 

= Losse advertentie facebookpagina Waanzinnig Winssen. 

= Presentatie van u bedrijf op meerdere LCD schermen in de tent. 

= Entree via sponsorzijde. 

= Logo en naamsvermelding op de site met hyperlink. 

= Naamvermelding algemeen sponsordoek in de tent.  

= Uitnodiging sponsorborrel 2 personen @ Café Daan Winssen  

=  12 dagkaarten naar keuze. (Max. 16 dagkaarten) 

=  120 consumptie munten 

             Waarde:   € 1100,- 

 

 

 

= Presentatie van u bedrijf op meerdere LCD schermen in de tent. 

= Vermelding in gezamenlijk bedankbericht facebook. 

= Entree via sponsorzijde. 

= Logo en naamsvermelding op de site met hyperlink. 

= Naamvermelding algemeen sponsordoek in de tent.  

= Uitnodiging sponsorborrel 2 personen @ Café Daan Winssen 

= 10 dagkaarten naar keuze. 

= 100  consumptie munten 

Waarde:   € 875,00 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

= Entree via sponsorzijde. 

= Logo en naamsvermelding op de site met hyperlink. 

= Naamvermelding algemeen sponsordoek in de tent.  

= Uitnodiging sponsorborrel 2 personen @ Café Daan Winssen 

=  8 dagkaarten naar keuze. 

=  80 consumptie munten 

Waarde:   € 630,00 

 

 

= Entree via sponsorzijde. 

= Logo en naamsvermelding op de site met hyperlink. 

= Naamvermelding algemeen sponsordoek in de tent.  

=  4 dagkaarten naar keuze. 

=  40 consumptie munten 

Waarde:   € 400,00 

 

 

Onze vrienden 

 

- 2 dagen kaarten 

- Naamsvermelding ‘’ onze vrienden’’ doek. 

 

Vriendenprijsje: € 95,00 

 

 

 

• Alle genoemde bedrage in deze brochure zijn excl. BTW.  


