ECONOMICA
Sponsorpakketten

ALGEMEEN
Wilt u sponsor worden? Wij aanvaarden zowel materiële als financiële steun. In ruil voor deze bijdrages bieden
wij u een tal van tegenprestaties aan (zie: sponsorpakketten).

Algemene voorwaarden:
- De gemaakte uitgave voor sponsoring moet gedragen worden tijdens de belastbare periode.
- Het is noodzakelijk dat de uitgaven voldoende verband houden met de professionele bedrijfsactiviteiten van de
onderneming.
- De sponsorovereenkomst moet verantwoord worden met stavingstukken zoals o.a. een contract.

Wij zijn een VZW en uw sponsering is 100% aftrekbaar. In deze brochure zijn sponsorformules opgenomen
waarbij we telkens een contract opstellen. Als tegenprestatie zullen wij reclame maken voor uw bedrijf en/of
product. Daarmee voldoen we aan de voorwaarden om sponsoring fiscaal aftrekbaar te maken. Hierdoor kan dit
beschouwd worden als een win-win situatie voor zowel uw bedrijf als onze vereniging.
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JAARPAKKETTEN
Sponsor
Media

Party

Deluxe

Prijs
€200

€750

€1500

Inhoud
-

Uw logo komt op onze website.

-

U wordt als sponsor vermeld
op onze Facebook pagina.

+ Media sponsor
-

Uw logo komt op al onze affiches van
evenementen die wij gedurende het jaar
organiseren te staan .

-

U krijgt een korte beschrijving bij uw
logo op onze website.

-

Uw logo zal samen met alle andere
sponsors in de aftermovies van onze
grote TD’s komen.

+ Party sponsor
-

Super
deluxe

€2000

Beschrijving

*Dit kan gaan over een
promotie, vacatures,
Uw logo komt op al onze Facebook banners nieuwe producten...
van de door ons georganiseerde
evenementen te staan.

-

Wij zullen namens u advertenties
plaatsen op onze sociale media.*

-

Er zal een link naar uw website komen
te staan bij uw vermelde logo op onze
site.

+ Deluxe sponsor
-

Uw logo komt op onze Economica kledij.*

-

Uw logo zal groter dan andere logo’s op
onze affiches verschijnen.

-

In aftermovies zal uw logo groter en op een
aparte slide komen.

-

Er wordt een banner van uw bedrijf
opgehangen op al onze evenementen*.

*Economica kledij
bestaat uit: Polo/Topje,
Pull en Jas. Hierop zijn 3
plaatsen voorzien waaruit
u kan kiezen (de
schouders en op de borst).

*De banner dient door uw
bedrijf zelf voorzien te
worden.

2

Evenementpakketten (Hierbij sponsort u eenmalig een evenement van ons)
Evenementpakket Prijs

Inhoud

Beschrijving

Zwart

€100

Geel

€150

+ Zwart pakket

€300

Uw logo komt op de
Facebook banner van het door
u gesponsorde evenement te
staan.
+ Geel pakket

-

Uw logo komt op het affiche
van het door u gesponsorde
evenement te staan.

-

Oranje

-

Wit

Groen

€500

€1000

Er wordt reclame voor uw
bedrijf gemaakt in het
evenement op Facebook.

+ Oranje pakket
-

Er worden gadgets* van uw
bedrijf uitgedeeld op het door
u gesponsorde evenement.

-

Er wordt een post over uw
bedrijf geplaatst op onze
Facebookpagina.

+ Wit pakket
-

Er wordt een banner van uw
bedrijf* opgehangen op al
onze evenementen.

-

Er worden gadgets* van uw
bedrijf uitgedeeld op al onze
evenementen.

-

U wordt als sponsor vermeld
op onze website en Facebook
pagina.

*De gadgets dienen door uw
bedrijf zelf voorzien te worden.

*De banners en gadgets dienen
door uw bedrijf zelf voorzien te
worden.
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