
SPONSORVOORSTEL

VIP TAFEL EETFESTIJN

Wenst u een betaalbare oplossing om uw bedrijf of handelszaak meer naambekendheid te geven via de sport , 
dan kunnen wij waarschijnlijk iets voor elkaar betekenen. Via de formule van ‘VIP tafel eetfestijn’ zorgen wij 
voor uw visibiliteit binnen een club van meer dan 300 leden en 20 ploegen in competitie gecombineerd met 
een mooie netwerking activiteit.

Wat kunnen wij u bieden ?

De club organiseert jaarlijks in de maand december haar eetfestijn waar niet 
minder dan 1.000 tot 1.200 genodigden op af komen. Doordat we een gezellige 
sfeer en kwaliteit als handelsmerk aan dit eetfestijn verbonden hebben is dit 
onze jaarlijkse niet sportieve top activiteit.

Wil u graag met klanten, personeelsleden of gewoon uw familie of vrienden naar ons eetfestijn komen, maar 
wil dit graag in een toch wat rustigere sfeer doen, dan is dit de oplossing. Wij hebben een VIP ruimte waar u 
rustig en in een aangename sfeer kan genieten. Wij reserveren voor u een tafel voor 6 personen en bieden u 
graag een fles cava aan ter verwelkoming. Tijdens het eten is er keuze uit verschillende wijnen. Wenst u na de 
maaltijd rustig te blijven zitten en genieten van een koffie of iets sterkers , geen nood wij bedienen u graag in 
echte VIP stijl. 

Uw logo wordt in A4 formaat op ooghoogte geplaatst op onze sponsorwand aan de ingang van het 
evenement.

Daarenboven wordt uw logo vermeld op de onderlegger van het eetfestijn en wordt uw logo ook 
geprojecteerd in de zaal. Uw logo heeft op de onderlegger een grootte van 80mm x 40mm

Wat verwachten wij van u ?

Voor dit totaalpakket, exclusief de maaltijdkaarten voor 
het eetfestijn, betaalt u €250,-

U krijgt van ons een sponsorfactuur voor dit bedrag

Opmerking: Deze formule biedt geen garantie op sectorexclusiviteit
Afhankelijk van het aantal sponsors kan geopteerd worden voor meerdere onderleggers
Deze formule kan gecombineerd worden met andere formules
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