STICHTING WOLLUK - STOCK EN ........... PRESENTEREN

FESTIVAL

Uw bedrijf zichtbaar op "Wolluk - Stock" festival

Wauw , wat was het een geweldige 10e editie!
Met grote dank aan sponsoren en vrienden van het
WOLLUK-STOCK familie festival, mede door jullie
hebben dit we grote feest mogelijk kunnen maken.
Wij zijn er trots op, dat we samen met jullie & de
crew dit voor elkaar hebben gekregen.

Wij hebben natuurlijk de verschillende bands welke
ons tijdens Wolluk-Stock, met verschillende stijlen
van muziek zullen voorzien, en op zaterdag en
zondag nog workshops voor kinderen, demonstratie
BMX, een grotere festivalmarkt en diverse leuke
activiteiten rondom de Wereldboom.
Hier is veel geld voor nodig dus vragen wij u om dit
familiefestival te steunen.
Steun het Wolluk-Stock Festival en zet meteen je
bedrijf in de picture bij de Waalwijkers en
omliggende gemeenten.
Ook voor uw bedrijf bieden wij graag een passend
sponsorarrangement.
Op de volgende pagina vind u een duidelijk
overzicht van de mogelijkheden waarmee uw bedrijf
gepromoot kan worden op ons festival.
U ziet dan meteen wat u krijgt en wat het kost.
Wij gaan met alle plezier met u in gesprek om
zoveel mogelijk resultaat uit uw sponsoring te halen.
Heeft u zelf iets in gedachten, laat het ons dan
weten, wij denken graag met u mee.

Sponsor mogelijkheden
MAXIMAAL IN BEELD?

LED

DISPLAY

Natuurlijk kan dat, wanneer u kiest voor deze optie,
bieden wij u het volgende aan :
- Logo op "Straat-poster" op 50 zicht locaties in
Gemeente Waalwijk.
- Logo op "Flyer" verspreid in regio "De
Langstraat"op Scholen / Bedrijven / Horeca, en
"Social Media".
- Full-Size logo op "LED Display" (t.w.v. €250,-)
- Presentator benoemd uw bedrijf tijdens het festival.

- Full-Size logo :

€ 250,-

- 1/4-Size logo :

€ 100,-

- Vermelding in letters :

€ 50,-

€ 500,Vragen over onze mogelijkheden? op de achterkant van deze brochure vind u onze contactgegevens.
Bovenstaande prijzen zijn ex btw.

T-SHIRT ZEEFDRUK
- 150 T-shirts voorzien van uw logo
in zeefdruk op de voorzijde op de
achterzijde logo wolluk-stock

€ 1500,-

ECO

BEKER BEDRUKT

help mee om ons festival milieubewuster te maken met de eco
beker deze is geheel biologisch
afbreekbaar en bedrukt met uw
logo 1x
min.afname 25000

BANIER VLAG

€ 0,11

TOKENS

4 Banier vlaggen op zicht locaties
100x300 cm

40000 bio breekmunten met uw
logo 1 kleur

- 2 bij entree festival.

incl. full size logo ledscherm

- 2 bij verkooppunt consumpties .

€ 1250,-

- incl. full size logo ledscherm

€ 500,-

Bovenstaande prijzen zijn ex btw.

EEN GREEP UIT DE BEDRIJVEN

Fulltime meubelmaker

tTime hero
parTti

Post Waalwijk zoekt jou!
Meld je aan op
brandweer.nl/parttimehero
Midden- en West-Brabant
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DIE U VOOR GINGEN

BEZOEK ONS :

www.wollukstock.nl
/wollukstock
/wollukstock
MAIL ONS :

info@wollukstock.nl
BEL ONS :

+31 (0)6 151 81 147

