SPONSORINFORMATIE

FESTIVALS & EVENEMENTEN
NIEUWJAARS
FESTIVAL

SPONSORPAKKETTEN
Goud
€ 2.950*

Zilver
€ 1.250*

Brons
€ 500*



















Toegangskaart voor festival naar keuze:
Pieperfestival of Nieuwjaarsfestival
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Uitnodiging opening Tulpenfestival















Sponsorbord 2 weken langs gracht in centrum Emmeloord tijdens
het Pieperfestival





Naamsvermelding / logo** op digitaal sponsorscherm in tent tijdens
het Pieperfestival





Vermelding van logo in slideshow op de website van StEP
incl. link naar eigen website



Vermelding van logo op de facebookpagina van StEP (één keer per jaar)






EX POSURE
Naamsvermelding op de sponsorpagina van de StEP website
Naamsvermelding / logo** in bedankadvertenties achteraf

GROENDAG

Naamsvermelding / logo** in de Pieperkrant
Naamsvermelding / logo** in de Tulpenpost
Vrij gebruik van StEP logo voor eigen PR

TULPENFESTIVAL
NACHT VAN ORANJE
StEP (Stichting Evenementen en Promotie)
organiseert het hele jaar door diverse festi
vals en evenementen in de Noordoostpol
der. StEP is een non-profit organisatie met
het doel om de Noordoostpolder te promo
ten d.m.v. het organiseren van festivals en
evenementen. Dit gebeurt met de enthou
siaste inzet van ruim 300 vrijwilligers en het
StEP Bureau.

Uitnodiging opening Pieperfestival
Jaarlijkse StEP netwerkavond

KENNEDYMARS
ZOMERMARKTEN
PIEPERFESTIVAL

Sponsorbord 3 weken langs gracht in centrum Emmeloord tijdens
het Tulpenfestival

Vermelding van logo op de sponsorpagina van de StEP website

SINTERKLAASFEEST
KERSTMARKT
StEP wordt gefinancierd met subsidiegeld, genereert 25 tot 30% van haar eigen inkomsten en is voor
ruim 55% afhankelijk van sponsoring van het bedrijfsleven. StEP heeft naast de commerciële waarde,
vooral een groot sociaal maatschappelijke waarde. Steun activiteiten die door de samenleving zeer
worden gewaardeerd!!!

Logovermelding in de maandelijkse StEP nieuwsbrief***
Tonen als sponsor op stand regionetwerkdagen
*
**
		
***

Prijzen zijn per jaar en exclusief BTW.
Goud sponsoren krijgen vermelding d.m.v. het logo.
Zilver en brons sponsoren d.m.v. naamsvermelding.
8 à 10 nieuwsbrieven per jaar.

SPONSORING OP MAAT
Hoofdsponsor (minimaal 3 jaar)
Naamsponsor (minimaal 3 jaar)
Podiumsponsor
Ticketsponsor
Muntensponsor
Sponsoring in natura

Postbus 1014
8300 BA Emmeloord
Tel. 0527 621111
info@stepnop.nl
KvK Lelystad 41246956
Contactpersoon sponsoring
Marieke den Engelse
m.denengelse@stepnop.nl

WWW.STEPNOP.NL
Realisatie door ComSi.nl

