
 

Stichting Koningsdag Westervoort  l Telefoon: 026- 311 90 50 l Email: info@koningsdagwestervoort.nl l 
KVK  Arnhem nummer: 69890161 

 

Sponsoring en Advertentie Programmaboekje 
Stichting Koningsdag Westervoort 

 
5 mogelijkheden: 
 

Sponsor in natura   

Afhankelijk van materiaal 1 van onderstaande opties € 0,00 
 
Sponsor   

Vermelding op de website € 50,00 
1/8 pagina advertentie of coupon in programmaboekje 

Bronzen sponsors   

Plaatsing van uw logo met redirect op onze facebook pagina 

€ 125,00 Vermelding op de website met redirect 

1/4 pagina advertentie in programmaboekje 

Zilveren sponsors   

Plaatsing van uw logo met redirect op onze facebook pagina 

€ 225,00 Vermelding op de website met redirect 

Vermelding op banner met logo Koningsdag Westervoort  

1/2 pagina advertentie in programmaboekje 

Gouden sponsors   

Plaatsing van uw logo met redirect op onze facebook pagina 

€ 400,00 
Vermelding op de website met redirect 

Vermelding op banner met logo Koningsdag Westervoort  

1/1 pagina advertentie in programmaboekje 

Mogelijkheid tot plaatsen banners op terrein 
 

 
Advertenties zijn inclusief opmaak en in full Color ! 

Websitevermelding is op www.koningsdagwestervoort.nl 
 
Programmaboekje van Koningsdag in Westervoort wordt verspreid onder alle 

leerlingen van alle onderwijsinstellingen in Westervoort en op diverse zorgvuldig 
geselecteerde locaties in Westervoort en omgeving in een oplage van 5000 

exemplaren. 
De krant wordt gemaakt op A5 formaat en telt 32 pagina’s waaronder 16 
advertentiepagina’s. 
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JA, ik word graag sponsor van Koningsdag Westervoort en het hele programma 

waaronder open podium en de zeepkistenrace.  
 

 
Naam Bedrijf:______________________________________ 
 

Naam Contactpersoon:_______________________________ 
 

Adres Bedrijf:_______________________________________ 
 

Plaats:_____________________________________________ 
 
Telefoonnummer: ____________________________________ 

 
E-mailadres: _________________________________________ 

 
Website: _____________________________________________ 
 

Ik kies voor het basis / bronzen / zilveren / gouden sponsorpakket ter waarde van 

 

€_____________   

 

Indien materieel sponsor lever ik producten of diensten voor een waarde van  

 

€_____________   

 
 

Datum:________________________________________  
 

 
Handtekening:________________________________________  
 

 
 

Ik lever materiaal zo spoedig mogelijk aan via de mail naar 
info@koningsdagwestervoort.nl. 

 
U ontvangt, na akkoord van uw advertentie, per e-mail een factuur.  
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