Amersfoort, 2018-2019

OVERZICHT SPONSORTARIEVEN REFORMATORISCH
KLEINKOOR KOL-SJARIEM
Reformatorisch Kleinkoor Kol-Sjariem is voor het organiseren van concerten grotendeels
afhankelijk van sponsorinkomsten. Deze inkomsten helpen ons om zo veel mogelijk de
kosten van bijvoorbeeld de kerkhuur, de organist en de dirigent te dekken, om een zo'n
hoog mogelijke opbrengt te realiseren voor het goede doel.
Er zijn twee verschillende manieren om Kol-Sjariem te ondersteunen. U kunt
jaarsponsor worden en ons zo het hele jaar door steunen. Daarnaast is er de
mogelijkheid om ons per concert te sponsoren. De bedragen van jaarsponsor liggen iets
hoger omdat dit meer voordelen biedt.
Jaarsponsor
Hieronder staat het overzicht van de bedragen voor jaarsponsoring en de daarbij
behorende afmeting van de advertentie. Voor jaarsponsors geldt dat de advertentie in
de programmaboekjes van nagenoeg alle concerten wordt geplaatst. Bij de concerten
die door Kol-Sjariem worden georganiseerd worden vrijkaartjes verstrekt. In andere
gevallen is dit in overleg met de organisator.
Daarnaast krijgen de jaarsponsors een advertentiemogelijkheid/logo + link naar de
website op www.kolsjariem.nl en op de Facebook-pagina van Kol-Sjariem.
Advertentiegrootte

Bedrag

Aantal advertenties
beschikbaar

Naamsvermelding / N.N.
1/4 pagina A5 zwart/wit
1/2 pagina A5 zwart/wit
1 pagina A5 zwart/wit
1 pagina A5 full-color
(binnenzijde omslag
programmaboekje)
1 pagina A5 full-color
(achterzijde
programmaboekje)

€100,€125,€175,€225,€275,-

Onbeperkt
Onbeperkt
Onbeperkt
Onbeperkt
1

Aantal
vrijkaarten per
concert
0
1
2
3
3

€350,-

0

3

Gemaakt op 8 augustus 2018
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Concertsponsor
Hieronder staat het overzicht van de bedragen voor concertsponsoring en de daarbij
behorende afmeting van de advertentie. Voor concertsponsors geldt dat de advertentie
in het desbetreffende programmaboekjes wordt geplaatst. In de laatste kolom is het
aantal vrijkaarten weergegeven.
Advertentiegrootte

Bedrag

Aantal advertenties
beschikbaar

Naamsvermelding / N.N.
1/4 pagina A5 zwart/wit
1/2 pagina A5 zwart/wit
1 pagina A5 zwart/wit
1 pagina A5 full-color
(binnenzijde omslag
programmaboekje)
1 pagina A5 full-color
(achterzijde
programmaboekje)
Los inlegvel 1 pagina A5
full-color

€75,€100,€125,€150,€175,-

Onbeperkt
Onbeperkt
Onbeperkt
Onbeperkt
1

€250,-

€250,-

Aantal
vrijkaarten voor
concert
0
1
2
3
3

3

Onbeperkt

3

Hoofdsponsor
U heeft tevens de mogelijkheid om te kiezen om als hoofdsponsor mee te werken aan
een concert. Daarvan wordt melding gemaakt op de flyer van het concert. Neem voor de
voorwaarden contact met ons op via sponsor@kolsjariem.nl.

Hebt u vragen, of wilt u ons sponsoren?
Mail naar sponsor@kolsjariem.nl.
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