
Sponsoring Brielse Meer Spektakel 22 t/m 24 juni 2018
De ondernemers rondom het Brielse Meer organiseren van vrijdagavond 22 juni tot en met zondag 24 juni 2018 het 3e Brielse 
Meer Spektakel, een waar spektakel op en rond het Brielse Meer. Vrijdagavond starten we met een spectaculaire vlootschouw 
met (onder voorbehoud) vuurwerk. Op zaterdag bieden alle deelnemers een dagvullend programma van 10.00 tot 18.00 uur op 
de eigen locatie.

Met het Brielse Meer Spektakel willen alle deelnemers dit prachtige gebied (blijvend) op de kaart te zetten als recreatie/water-
sport/wandel/fiets-gelegenheid en zo meer geïnteresseerden uit de hele regio te trekken. 

Om dit evenement tot een succes te maken, zijn we op zoek naar sponsors die het Brielse Meer Spektakel willen ondersteunen 
(financieel en/of in natura). Elk bedrag is welkom. Op verzoek en voor het gemak van ondernemers, instellingen en verenigingen 
hebben we aanvullend onderstaande sponsorpakketten uitgewerkt: 

Soorten sponsoring 
O  Hoofdsponsor  vanaf € 10.000,00 ex. btw 
O Platinasponsor  vanaf  € 5.000,00 ex. btw  
O Goudsponsor  vanaf  € 2.500,00 ex. btw  
O Zilversponsor  vanaf  € 1.000,00  ex. btw  
O Bronssponsor  vanaf  € 500,00    ex. btw 
O Vriend van BMS vanaf € 50,00 incl. btw

Onze tegenprestatie
 

Contactgegevens    
Bedrijfsnaam       Naam
Contactpersoon   
Correspondentieadres    
Postcode/Plaats     
Bezoekadres      
Postcode/Plaats    
Factuurkenmerk       Handtekening         Datum 
Mobiel            
E-mailadres           
              

Organisatie Brielse Meer Spektakel
Koningin Julianaplein 14, 3201 CH Spijkenisse • 06 - 411 152 41 
bms@gelukkigeklant.nl •  www.brielsemeerspektakel.nl

Hoofdsponsor
vanaf € 10.000

- Vermelding op   
 de website met 
 stuk redactie incl. 
 social media

- 6 VIP-kaarten   
 (voor de 
 vrijdagavond)

- Vlag bij de locatie

- Promotiematerialen

- Redactie/testimonial  
 in hah-media

- Vermelding op   
 de website met 
 stuk redactie incl. 
 social media

- 4 VIP-kaarten   
 (voor de 
 vrijdagavond)

- Vlag bij de locatie

- Promotiematerialen

- Redactie/testimonial  
 in hah-media

- Vermelding op   
 de website met 
 stuk redactie incl. 
 social media

- 2 VIP-kaarten   
 (voor de 
 vrijdagavond)

- Vlag bij de locatie

- Promotiematerialen

- Vermelding op   
 de website incl.  
 social media

- 2 VIP-kaarten   
 (voor de 
 vrijdagavond)

- Vlag bij de locatie

- Vermelding op   
 de website incl.  
 social media

- 1 VIP-kaart
 (voor de 
 vrijdagavond)

- Vermelding op   
 de website incl.  
 social media

Platinasponsor
vanaf € 5.000

Goudsponsor
vanaf € 2.500

Zilversponsor
vanaf € 1.000

Bronzensponsor
vanaf € 500

Vriend van BMS
vanaf € 50

Mede gesponsord door


