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BESTE ONDERNEMER
Voor u ligt de sponsorfolder van de Stichting Evenementen
Commissie Lettele. Om de kermis Lettele mogelijk te maken
kunnen we niet zonder sponsoring. Het kan voor u zeer
aantrekkelijk zijn om te investeren in naamsbekendheid
of dat u laat zien de kermis Lettele een warm hart toe te
dragen.
In deze folder geven we een aantal opties met betrekking
tot sponsoring waaruit u kunt kiezen , daarnaast wordt de
aangepaste muntenregeling kort toegelicht.

ALGEMEEN
Inschrijving Sponsoring

Materiaal & Diensten

Munten aanschaffen

In principe hanteren we een eerst
haalt, eerst maalt systeem voor
inschrijvingen. Als ondernemer
kunt u vrij kiezen hoeveel
sponsoring u wilt doen. Bij
meerdere inschrijvingen door
dezelfde ondernemer gunnen
we wel andere ondernemers
kans om ook in te schrijven op
een sponsoring. De Deadline
voor alle sponsoraanvragen
is 31-5-2019. Alle aanvragen
graag indienen via:

Al jaren werken we met
sponsoring
van
vervoer,
machines,
brandstof
en
natuurlijk vrijwilligersuren. Ook
dit jaar worden deze onzichtbare
sponsoring natuurlijk van
harte gewaardeerd. Kermis en
gratis entree is namelijk alleen
mogelijk als we het met elkaar
doen!

LET OP! De regeling is aangepast!
In verband met wetgeving is het
niet meer mogelijk om munten
via een sponsorfactuur aan te
schaffen. Omdat we het wel zeer
waarderen dat er gesponsord
wordt is het wel mogelijk
vooraf via een bestelling MET
15% KORTING* munten aan
te schaffen. Hiervoor ontvangt
u een normale factuur en zijn
de munten voor de kermis af te
halen bij de muntenbalie.

sponsoring@secl.nl

*Deze manier van munten aanschaffen
is alleen mogelijk in combinatie met
sponsoring, per sponsoring kunt u 50
munten met korting aanschaffen.

RECLAME UITINGEN OP HET TERREIN
Wij bieden de mogelijkheid voor reclame uitingen op het terrein. Er
is ruimte voor spandoeken bij de ingang of vaandels elders op het
terrein. Deze kunnen het hele weekend op het terrein blijven staan.
Mocht u al in bezit zijn van een spandoek dan kan deze worden
hergebruikt. We hanteren een 2 tal standaard formaten.
BOUWHEKDOEK					
STANDAARD
338x174						 200x60
De kosten hiervoor bedragen 		

*voor het hele weekend, exclusief productiekosten

€100,-*

Wij staan open voor andere creatieve reclame uitingen op het terrein of in de tent.
Mocht u iets anders willen dan graag in overleg.

NAAMSPONSORING ACTIVITEITEN
Vorig jaar een doorslaand succes, dus is het dit jaar is het ook
weer mogelijk om specifieke activiteiten te sponsoren. Uw
bedrijfsnaam wordt dan gekoppeld aan de activiteit. Deze naam
wordt dan vermeld in het programma, bij de inschrijving en in de
bevestigingsmail van deelnemers. De volgende activiteiten komen
hiervoor in aanmerking:
[Bedrijfsnaam] Vogelschieten
[Bedrijfsnaam] Pubquiz
[Bedrijfsnaam] Zeskamp
[Bedrijfsnaam] Optocht
[Bedrijfsnaam] Kinderspelen

€250,€200,€150,€150,€100,-

Ook is het mogelijk om uw naam te koppelen aan een prijs door
bijvoorbeeld een dinercheque, een bos bloemen of iets anders te
sponsoren. Uw naam wordt dan genoemd bij de uitreiking.

SOCIAL MEDIA
Voor promotie van de kermis
wordt een sfeervideo gemaakt
die voor de kermis gepubliceerd
wordt op Facebook. In 2017
heeft onze “Lettele First, America
Second” video bijna 1500 views
gekregen op Facebook. Uw
bedrijfsnaam of logo kunnen
we hier meerdere keren in
verwerken voor:

Voor, tijdens en na de kermis
plaatsen we zo’n 15 Facebook
posts met beeld of foto’s.
Gemiddeld wordt een post op
Facebook zo’n 800 keer bekeken.
We kunnen uw bedrijfsnaam
of logo op een ludieke manier
verwerken. De kosten per post
hiervoor bedragen:

Ook wordt er net als met het
paasvuur een deel-en-win actie
gedaan. Deze actie leverde
5000 views op. Wilt u uw logo
of bedrijfsnaam hierin verwerkt
hebben kan dat voor:

€50,-

€25,-

€50,-

ADVERTENTIE KERMISFOLDER
De kermisfolder is een goede manier om erg veel mensen te bereiken. De folder wordt bezorgd op ruim
13.000 adressen in Lettele en alle buurtdorpen en zelfs Colmschate. Voorgaande edities zijn te bekijken via
www.secl.nl
Optie 1

Optie 2

Optie 3

Pagina van programma
maximaal 2 advertenties

Pagina naast programma
maximaal 10 advertenties

Standaard

€150,-

€100,-

€75,-

Indien een groter formaat advertentie is gewenst kan dit door meerdere advertentie posities af te nemen. Er kan in overleg tegen
meerprijs uw advertentie op de kop geplaatst worden of op een andere manier uw advertentie in het oog laten springen.
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