Beste sponsor
2018 wordt een bijzonder jaar voor Zottegem: het Egmontjaar! Wij
herdenken het feit dat Egmont 450 jaar geleden werd onthoofd te
Brussel. In onze Stad Zottegem zullen tal van initiatieven worden
genomen om dit Egmontjaar op te luisteren.
Onze vzw Pijkenzot, opgericht door drie enthousiaste
Zottegemenaren - Elke Moreels, Barbara Cousy en Maarten
Vansintjan – heeft het ambitieuze project om een musical over het
leven van Egmont te produceren en op te voeren (9 voorstellingen
in februari 2018). Daartoe doen zij beroep op een professionele
scenarist, regisseur en componist en zullen zij samenwerken met tal
van Zottegemse verenigingen en vrijwilligers.
Dit project wordt ook ondersteund door de Stad Zottegem en zal
mee opgenomen worden in het officiële programma van de Stad naar
aanleiding van het Egmontjaar 2018. U kan hun steunbrief bij dit
dossier terugvinden.
Wij zijn er van overtuigd dat dit initiatief u als sponsor op een
uitzonderlijke manier in de kijker zal zetten in en rond Zottegem.
Verder in dit dossier kan u de modaliteiten terugvinden hoe u ons
project kan steunen en wat wij u kunnen bieden.
Uiteraard zijn wij altijd bereid u hier in persoon meer uitleg over te
geven.
Alvast bedankt!
Vriendelijke Groeten

Elke Moreels			

Barbara Cousy		

Maarten Vansintjan

Sponsorpakketten
De 9 opvoering in CC Zoetegem (zaal Rhetorica) zijn voorzien op
volgende data:
9-10-11 februari 2018
16-17-18 februari 2018
23-24-25 februari 2018

€100

Vermelding/logo op:
website, Instagram- en Facebook-pagina
Vermelding/logo in:
programmaboekje uitgedeeld tijdens voorstelling (oplage = 1000
stuks)

Idem optie 1 plus:
- vermelding/logo op affiches (oplage = minimum 250 stuks)
- vermelding/logo op flyers (oplage = minimum 3500 stuks)

Idem optie 2 plus:
- bevestiging van vlaggen en spandoeken (zelf aan te leveren) 		
tijdens de voorstellingen
- 2 vrijkaarten

Idem optie 3 plus:
- vertonen van logo of filmpje tijdens pauze van de voorstellingen
- 4 vrijkaarten voor de VIP-voorstelling met receptie

Prijs en inbreng volledig op maat overeen te komen:
Eventueel: idem optie 4 met bijvoorbeeld t-shirts medewerkers,
gadgets, ...

Geïnteresseerd?
Spreekt een van onze sponsorpakketten u aan? Aarzel dan niet om
contact op te nemen via een van onderstaande kanalen en dan
maken we graag samen een afspraak.
Nog goed om weten:
-

Een voorbeeldversie van het promomateriaal zal u steeds ter 		
goedkeuring worden voorgelegd.

-

De sponsoring kan starten vanaf het tekenen van het 			
sponsorcontract en loopt tot en met de laatste voorstelling.
U kan dus mogelijks sponsoren voor een periode vanaf vandaag
tot eind februari 2018!

Wij zijn telefonisch bereikbaar via:
0495/84 34 32 (Maarten)

Wij zijn elektronisch bereikbaar via:
info@egmontdemusical.be

Onze online kanalen:
www.egmontdemusical.be
facebook.com/egmontdemusical
@egmontdemusical

