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 Sponsorarrangement 1 t.w.v. € 80,-  
 
• Kwart pagina in programmaboekje. 
• Naamsvermelding in bedankadvertentie Puttenaer 
   

 
. Sponsorarrangement 2 t.w.v. € 175,- 
       
• Halve pagina in programmaboekje. 
• Naamsvermelding in bedankadvertentie Puttenaer 
• Logo vermelding op website: www.hoefenzo.nl 
  

 Sponsorarrangement 3 t.w.v. € 295,-  
  
• 2 Toegangskaarten voor 1 voorstelling. 
• Halve pagina in het programmaboekje 
• Full color logo tijdens pauze op scherm 
• 1 Reclamespandoek of bord. 
• Naamsvermelding in bedankadvertentie Puttenaer 
• Logo vermelding op website: www.hoefenzo.nl 

  
 Sponsorarrangement 4 t.w.v. € 425,- 
 
• 3 Toegangskaarten voor 1 voorstelling. 
• Logovermelding in bedankadvertentie Puttenaer 
• 1 hele pagina in het programmaboekje 
• Logo vermelding op website: www.hoefenzo.nl 
• Commercial rond de voorstelling 45 seconden 
  

  
 
Subhoofdsponsor t.w.v. € 695,-  
  
• 4 Toegangskaarten  voor 1 voorstelling. 
• 1 hele pagina in het programmaboekje 
• 1 Reclamespandoek of bord. 
• Logovermelding in bedankadvertentie Puttenaer 
• Logo als sponsor op entree kaarten 
• Logo vermelding op website: www.hoefenzo.nl 
  (middelgroot)  
• Commercial rond de voorstelling 45 seconden 
• Het logo van uw bedrijf in onze digitale 
  nieuwsbrief 
 
 
 
 
  

Hoofdsponsor t.w.v. € 875,-  
 
• 6 Toegangskaarten voor 1 voorstelling. 
• 2 hele pagina’s in programmaboekje waarvan de 
  achterkant. 
• Logo in bedankadvertentie als hoofdsponsor. 
• Logo als hoofdsponsor op raambiljetten c.q. flyers. 
• Logo als hoofdsponsor op groot bord hoofdingang. 
• Logo vermelding op website: www.hoefenzo.nl 
  (in het groot) 
• Commercial rond de voorstelling 90 seconden 
• Het logo van uw bedrijf in onze digitale  
  nieuwsbrief .  
• Logo als hoofdsponsor op entree kaarten 
 
  

 
 
  

Beschikbaarheid: 

 
Subhoofdsponsor    2  stuks 
Hoofdsponsor          1  stuks 
 
De exclusiviteit die u kunt genieten wanneer u kiest voor 
één van de bovenstaande pakketten, komen we u graag 
persoonlijk toelichten.  
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Voorwaarden voor het aanleveren sponsor materiaal  
Advertenties:  

Advertentie formaten: 
(breedte x hoogte in mm) 

Bladspiegel                                        148 x 210 mm (A5 staand) 

Zet spiegel Formaat  

kwart pagina staand 

kwart pagina liggend 

halve pagina liggend 

hele pagina  

70 x 100 mm 

140 x 50 mm 

140 x 100 mm 
 
140 x 204 mm  

 
Advertentie aanleveren: 
 
1. De advertenties graag op het juiste formaat aanleveren. 
2. De advertentie kan digitaal, per cd-rom of e-mail worden aangeleverd.  
3. De advertentie graag in JPEG of in PDF aanleveren.  
4. Houd er rekening mee dat de advertentie in zwart-wit wordt gedrukt. 
5. Inhoud en opmaak van de advertentie is uw eigen verantwoording. 
6. Uw advertentie dient vóór 4 januari 2020 aangeleverd te zijn, u bent zelf verantwoordelijk voor 
het tijdig aanleveren van de advertentie.  

Logo’s aanleveren:  

1. Het aanleveren van het logo kan digitaal, per cd-rom of per e-mail.  
2. Het logo dient voor de beste vormgeving in JPEG of in PDF aangeleverd te worden.  
3. Het juist aanleveren van uw logo is uw eigen verantwoording. 
4. Uw logo dient vóór 4 januari 2020 aangeleverd te zijn, u bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig 
aanleveren van de advertentie.  

Borden/Spandoeken aanleveren: 

De afmeting van het spandoek/reclamebord mag maximaal 1 x 2 m zijn 
Borden/spandoeken graag zelf bij de Aker aanleveren vóór 6 februari 2020 17.00 uur, alvast 
bedankt! 

Commercial van uw bedrijf op het scherm in de pauze: 

1. Er wordt contact met u opgenomen omtrent de commercial. 
2. Wilt u uw commercial uiterlijk 4 januari 2020 aanleveren? 
 

U kunt uw advertentie, logo en/of bedrijfsfilm  mailen naar: sponsor@hoefenzo.nl 
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