
[Bedrĳ fsnaam] Vogelschieten
[Bedrĳ fsnaam] Pubquiz
[Bedrĳ fsnaam] Zeskamp
[Bedrĳ fsnaam] Optocht
[Bedrĳ fsnaam] Kinderspelen
[Bedrĳ fsnaam] Brunch

€325,-
€275,-
€225,-
€225,-
€175,-
€150,-

Voor, tĳ dens 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 
bedrĳ fsnaam of logo op een ludieke manier 
verwerken. De kosten per post hiervoor 
bedragen:

€25,-

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 
bedrĳ fsnaam hierin verwerkt hebben kan 
dat voor:

€50,-

SOCIAL MEDIA

SPONSORING@SECL.NL
WWW.SECL.NL

Design by Kelly Wichers Schreur

SPONSORFOLDER
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Sponsoring opties kermis 2022

Vorig jaar een doorslaand succes, dus is het dit jaar is het ook weer mogelĳ k om specifi eke 
activiteiten te sponsoren. Uw bedrĳ fsnaam wordt dan gekoppeld aan de activiteit. Deze naam 
wordt dan vermeld in het programma, bĳ  de inschrĳ ving en in de bevestigings email van 
deelnemers. De volgende activiteiten komen hiervoor in aanmerking:

Ook is het mogelĳ k om uw naam te koppelen aan een prĳ s door bĳ voorbeeld een dinercheque, 
een bos bloemen of iets anders te sponsoren. Uw naam wordt dan genoemd bĳ  de uitreiking.

NAAMSPONSORING ACTIVITEITEN

RECLAME UITINGEN OP HET TERREIN

Wĳ  bieden de mogelĳ kheid voor reclame uitingen op het terrein. Er is ruimte voor een 
sponsortoren, spandoeken bĳ  de ingang of vaandels elders op het terrein. Deze kunnen het 
hele weekend op het terrein blĳ ven staan. De kosten hiervoor bedragen €160,- voor het hele 
weekend, dit is exclusief de kosten voor de productie. Mocht u al in bezit zĳ n van een spandoek, 
dan kan deze worden hergebruikt. We handteren een 2 tal formaten, maar in overleg zĳ n ook 
andere formaten mogelĳ k.

Optie 2
Bouwhek formaat:   337x175 cm

Optie 1
Standaard formaat:   200x60 cm



KERMISFLYER

Voor u ligt de sponsorfolder van de Stichting Evenementen 
Commissie Lettele. Om de kermis Lettele mogelĳ k te maken kunnen 
we niet zonder sponsoring. Het kan voor u zeer aantrekkelĳ k zĳ n 
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.

“NEW”

BESTE ONDERNEMER
Dit jaar zullen we vanuit kosten overweging geen uitgebreide kermisfolder maken. We gaan wel 
een  kermisfl yer maken (dubbel bedrukte full colour A3) zodat dit nog steeds een goede manier 
is om erg veel mensen te bereiken. De fl yer wordt bezorgd op ruim 13.000  adressen in Lettele en 
alle buurtdorpen en zelfs Colmschate. Verder wordt de fl yer als advertentie in een aantal lokale 
kranten geplaatst. Uw bereik wordt dus vergroot! Wel is er minder plek, dus wees er snel bĳ !

Voorgaande edities van de kermisfolder zĳ n te bekĳ ken via www.secl.nl 
Standaard formaat van een advertentie is 10X5cm.

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

Optie 2*

Advertentie op achterkant (niet in kranten)
*Maximaal 10 advertenties. 

€100,- 

Optie 1*

Advertentie op voorkant en in kranten.
*Maximaal 10 advertenties. 

€150,- 

Dit jaar hebben we 60 nieuwe shirts geregeld voor onze vrĳ willigers. Uw naam of logo komt voor 
ongeveer 3 jaar op dit shirt te staan en is het hele kermisweekend duidelĳ k te zien. Zo weet elke 
keer dat iemand naar de bar loopt, dat u kermis Lettele een warm hart toedraagt! De opties zĳ n:

VRĲ WILLIGERS SHIRT SPONSORING 

Optie 3
Achterkant

€150,- per jaar
totaal:    €450,- 

Optie 1
Voorkant

€150,- per jaar 
totaal:   €450,- 

Optie 2
Linker  mouw

€100,- per jaar
totaal:    €300,- 

Optie 4
Rechter mouw

€100,- per jaar
totaal:    €300,- 

ALGEMEEN

Materiaal & Diensten

Al jaren werken we met sponsoring van 
vervoer, machines, brandstof en natuurlĳ k 
vrĳ willigersuren. Ook dit jaar worden deze 
onzichtbare sponsoring natuurlĳ k van harte 
gewaardeerd. Kermis en gratis entree is namelĳ k 
alleen mogelĳ k als we het met elkaar doen!

Inschrĳ ving Sponsoring

In principe handteren we een eerst haalt, 
eerst maalt systeem voor inschrĳ vingen. Als 
ondernemer kunt u vrĳ  kiezen hoeveel 
sponsoring u wilt doen. Bĳ  meerdere 
isnchrĳ vingen door dezelfde ondernemer 
gunnen we wel andere ondernemers kans 
om ook in te schrĳ ven op een sponsoring. De 
deadline voor alle sponsoringsaanvragen is 
15-6-2022. Alle aanvragen graag indienen via 
sponsoring@secl.nl

Munten aanschaffen

LET OP! De regeling is aangepast!
In verband met de wetgeving is het niet meer 
mogelĳ k om munten via een sponsorfactuur aan 
te schaffen. Omdat we het wel zeer waarderen 
dat er gesponsord wordt is het wel mogelĳ k om 
vooraf via een bestelling MET 10% KORTING 
munten aan te schaffen. Hiervoor ontvangt u een 
normale factuur en munten zĳ n voor de kermis af 
te halen bĳ  de munten balie.

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


