SPoNSoRING KEMPENERPoP 2019
oNLINE BANNER

FESTIvALBANNER

Uw logo op kempenerpop.nl,
doorgelinkt naar uw website

Banner van 100x100cm op het
festivalterrein met uw logo
en exposure op social media

50,-

oNLINE- EN
FESTIvALBANNER

100,-

(banner blijft eigendom van Kempenerpop)

150,-

Uw logo op kempenerpop.nl
en een festivalbanner

CREW-SHIRT

TIMETABLE

BEDRIJFSuITJE

Uw logo op het crew-shirt
van Kempenerpop 2019

Uw logo op de timetable
van Kempenerpop 2019
(online en print)

Uw eigen hang- of biertafel
tijdens het festival,
incl. 100 consumptiemunten
tegen gereduceerde prijs

SILENT DISCo

BEDRIJFSuITJE XL

LogoverMELDING

Uw logo op de mainstage
banner tijdens Silent Disco en
vermelding van uw logo op
alle uitingen van Silent Disco

Uw eigen hang- of biertafel
tijdens het festival,
incl. 200 consumptiemunten
tegen gereduceerde prijs

Uw logo op alle posters en
flyers van Kempenerpop 2019

150,-

300,-

200,-

500,-

ADoPTEER DE MAINSTAGE -

250,-

1.000,-

Uw bedrijfsnaam gekoppeld aan de mainstage.
Vermelding van uw bedrijfsnaam in alle uitingen van Kempenerpop 2019

750,-

SPoNSoRING KEMPENERPoP 2019
Op zaterdag 21 september is het weer tijd voor het gezelligste
muziekfestival van Waalre: Kempenerpop. Al 38 jaar een begrip in
ons kleine dorp. Vorig jaar organiseerde een nieuwe organisatie
Kempenerpop in een nieuw jasje. We gingen terug naar de essentie:
een lokaal festival van en door enthousiastelingen uit de regio.
Een festival met goede bands uit de regio, met lekker eten en drinken
uit de regio en een groot Kinderplein georganiseerd door de regio.
Al jaren is Kempenerpop een festival met een gemoedelijke sfeer, een
plek om elkaar te ontmoeten. Waar alles en iedereen welkom is!
Doet u mee?
Om Kempenerpop 2019 mogelijk te maken kunnen we niet zonder
sponsoren. Samen met u willen we een prachtig festival neerzetten.
Door en voor de regio, met inspanning en bijdragen van regionale
ondernemers en leveranciers. We hebben een aantal sponsorpakketten
samengesteld met diverse sponsormogelijkheden. Zie de andere zijde
van deze flyer.
Andere ideeën?
Hebt u nog andere ideeën om uw bedrijf in te zetten op een manier
waar wij misschien nog niet aan gedacht hebben, dan is dit uiteraard
ook bespreekbaar.
We hopen er samen met uw hulp opnieuw een fantastisch evenement
van te maken!
Met vriendelijke groet,
Ralf Collaris & de gehele Kempenerpop-organisatie
sponsor@kempenerpop.nl

