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“Sponsorformules” 
 

Door de jaren heen deed het team van Park Happening Schoten de nodige ervaring op.  
Om dit evenement uitvoerbaar en aantrekkelijk te maken zijn wij echter steeds op zoek naar financiële 

en/of materiële steun. Indien u of uw firma interesse heeft om ons te steunen dan kunnen wij u 
volgende formules aanbieden: 

1. U stelt uw eigen formule 
voor: 
 
Samen met de jeugddienst kan 
u deze formule verder 
uitwerken zodat u een 
sponsorpakket op maat krijgt.  
Dit is bijvoorbeeld de ideale 
manier om personeel met 
familie een incentive te 
gunnen en samen te genieten 
van Park Happening Schoten. 

2. Sponsor € 500 of goederen 
voor dit bedrag: 
 
Uw logo of firmagegevens 
worden gedrukt op 1.000 
affiches, 15.000 flyers en bij 
publicatie van dit evenement in 
de Bode Van Schoten (logo 
supergroot). 
Uw logo wordt tijdens het 
evenement apart getoond op 
groot scherm. 
 
 Max. 5 spandoeken op het 

terrein 
 30 drankbonnen 
 60 activiteitentickets  
 2 parkeerkaarten 

3. Sponsor € 275 of goederen 
voor dit bedrag: 
 
Uw firmanaam wordt gedrukt 
op 1.000 affiches, 15.000 flyers 
en bij publicatie van dit 
evenement in de Bode Van 
Schoten (logo groot). 
Uw firmanaam wordt tijdens het 
evenement getoond op groot 
scherm. 
 
 
 Max. 3 spandoeken op het 

terrein 
 15 drankbonnen  
 30 activiteitentickets   
 1 parkeerkaart 

 

4. Sponsor € 150 of goederen 
voor dit bedrag. 
 
Uw logo of firmagegevens 
worden gedrukt bij publicatie 
van dit evenement in de Bode 
Van Schoten (logo normaal). 
 
 Max. 1 spandoek op het 

terrein 
 7 drankbonnen  
 15 activiteitentickets  
 1 parkeerkaart 

5. Standplaats voor promotie 
doeleinden. 
 
Tijdens PHS zijn er 5 
standplaatsen voorzien. Deze 
zijn max. 4 meter breed en 3 
meter diep en zijn beschikbaar 
voor promotie van uw bedrijf of 
artikels, maar NIET voor 
verkoop. 
 
Kostprijs voor deze stand: € 150. 
De standplaatsen zijn 
beschikbaar vanaf 9u00 tot het 
einde van het evenement. 


