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Residentie: TOV gebouw Helmond
Azalealaan 40
5701 CM Helmond
0492-536358
Sponsoring: ekvdenarrenhelmond@gmail.com
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Europese Karnavalsvereniging de Narren
KvK Eindhoven 40235289
IBAN: NL56ABNA0462358879
Aangesloten bij de Federatie Europese Narren

SPONSOR CONTRACT EKV DE NARREN 2016-2017

Bedrijfsnaam
Contactpersoon
Adres
Telefoonnummer
Datum start contract

Bovengenoemde sponsor is bereid EKV de Narren te steunen voor het volgende bedrag, of
op de volgende manier:
Omschrijving van het/de gesponsorde bedrag/dienst:
Het volgende is afgesproken: (z.o.z. voor details en uitleg)

( ) Sponsor wil GEEN naamsvermelding
* eerdere advertentie gebruiken/contact opnemen voor nieuwe advertentie
(graag doorhalen wat niet van toepassing is) eventueel materiaal mailen naar narren@meetwerk-ict.nl
U kunt dit bedrag betalen aan de raadsleden die bij u langskomen, zij zullen deze
overeenkomst invullen en achterlaten voor uw boekhouding. U kunt er ook voor kiezen om
het bedrag over te maken : IBAN: NL56ABNA0462358879 t.a.v. EKV De Narren
Het bestuur en sponsorcommissie van EKV de Narren bedanken u hartelijk voor deze
bijdrage. Wij vinden het een eer om u te mogen benoemen tot officiële sponsor van
onze vereniging!
Ondertekening:
Sponsor:

Sponsorcommissie:

________________

J. Peerlings
__________________
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Uitleg verschillende sponsorvormen:
Allereerst bedanken wij u voor uw interesse en steun voor EKV de Narren.
De opbrengsten van deze sponsoring komen volledig ten goede aan de jeugdafdelingen
binnen onze vereniging, met name de jeugdraad en de dansmariekes.
Sponsoring middels goederen:
Indien u kiest voor sponsoring middels goederen dan zullen wij deze goederen tijdens onze
carnavalsdagen verloten. De club krijgt middels deze loterij inkomsten, daarom zijn we ook
blij met goederen!
Sponsoring Beamer: (€ 75,-)
Wij maken, samen met u, een volle pagina die middels een presentatie op een beamer de
gehele dag, tijdens alle carnavalsdagen, ons prinsenbal en het herrijzenisbal getoond zullen
worden.
Uw bericht/advertentie wordt dus vele malen getoond aan honderden mensen per dag.
Sponsoring Beamer/Website: (€ 125,-)
Naast de beamer wordt uw logo op onze website www.ekvdenarren.nl constant in beeld
gebracht, en klikbaar gemaakt zodat men direct bij u terecht komt.
Sponsoring middels advertentie in “de Nar”
Wij brengen vanaf dit jaar een keurig boekje uit, bestaande uit nuttige carnavalsinformatie in
het algemeen en informatie over de vereniging. Dit gaan we minimaal doen tot aan het 44
jarig jubileum wat in seizoen 2017/2018 plaatsvindt .
U heeft hier de keuze uit ¼ , ½ of een hele pagina.(€ 35, 70,- of 140,-)
Dit boekje wordt in een oplage van 2500 stuks ruim voor de carnaval deur aan deur bezorgd
door de vereniging.
Sponsorpakket Gouden Nar: (€ 175,-)
Met het sponsorpakket de Gouden Nar krijgt u een maximale exposure binnen onze
vereniging. U staat als prominente sponsor genoemd op alle media hierboven genoemd.
Dus beamerreclame, website reclame en een ½ pagina in “de Nar”.

Voor alle sponsoren geldt dat zij welkom zijn op de sponsoravond die tijdens ons
herrijzenisbal plaatsvindt, halfvasten 2017 (1 april) waar onze prins(es) u een
onderscheiding zal uitreiken. Uiteraard bent u op alle dagen welkom tijdens de
reguliere carnavalsdagen bij het TOV gebouw, onze residentie.

