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Vriend van Lichtjesavond
Draagt u het event een warm hart toe en bijdragen aan het goede doel? Speciaal hiervoor
hebben we de ‘Vriend van Lichtjesavond’ in het leven geroepen. Uw logo wordt dan op een
pagina met andere vrienden en sponsoren vermeld op onze website.

U wordt ‘Vriend van Lichtjesavond’ voor €150,- excl BTW

Brug-sponsor
De route gaat onder vele bruggen door in Alkmaar. Op één van deze bruggen kan uw uiting
komen te hangen. Het formaat verschilt per brug, dus afmetingen gaan in overleg.

U bent al brug-sponsor v.a. €250,- excl BTW
(excl. evt. productiekosten voor het doek dat u na afloop van ons ontvangt)

Led sponsor
Wilt u met uw logo en of boodschap vermeld staan op het LEDscherm bij de Turfmarkt waar
de start van de route is? Dat kan! Na de start blijft het scherm staan tot de eerste bootjes
weer terugkomen. Tot die tijd is er in de Turfmarkt muziek, waardoor deze locatie ook veel
publiek aantrekt.

U bent al LED-sponsor voor €250,- excl BTW

Podium-sponsor
Naast de hoofdpartner van het event mag nog één andere partij 2 banieren of beachvlaggen
plaatsen naast het podium. Deze plek komt perfect in beeld en de ideale plek om uw
bedrijfsnaam onder de aandacht te brengen. U krijgt tevens een kort artikel op onze website
over uw betrokkenheid bij het event.

U bent al Podium-sponsor voor €750,- excl BTW

Lichtkunst sponsor
Wilt u met uw bedrijf een van de licht acts langs de route sponsoren? Dan krijgt u een artikel
op onze site of een video boodschap met uitleg over uw betrokkenheid bij dit event.

U bent al Lichtkunst-sponsor v.a. €1.000,- excl BTW
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Media sponsor
Wilt u liever offline meeliften op het succes van Lichtjesavond? Dan kunt u ook media
sponsor worden en pakken we groots uit in een regionale krant en een persoonlijke video
boodschap die online geboost wordt. Wij hebben al ideeën over deze opzet en gaan graag
in gesprek hoe we hier de maximale exposure uit halen.

U bent al Media-sponsor v.a. €2.500,- excl BTW

Hoofdsponsor
Draagt u Lichtjesavond een warm hart toe en past het helemaal bij uw
bedrijfsdoelstellingen? Dan is er nog de mogelijkheid om hoofdsponsor te worden. Voor dit
partnership hebben we een uitgebreid voorstel klaarliggen.

U bent Hoofd-sponsor voor €5.000,- excl BTW

Wilt u een combinatie van pakketten? Laat het ons weten via
sponsoring@lichtjesavondalkmaar.nl en we nemen contact op om te kijken naar de
mogelijkheden.

Vermelde prijzen zijn excl BTW en facturatie van sponsoring is uiterlijk een maand
voorafgaand aan het event. Indien er materialen geproduceerd moeten worden, dan nemen
we nog contact op over deadline voor het aanleveren van bestanden.

Logo’s voor printwerk moeten aangeleverd worden als .AI, .EPS, .svg vectoren bestand.
Voor alleen de website of kan het logo als transparante .png aangeleverd worden
(1080x1080px) of als JPG. Indien voor het LEDsponsor wordt gekozen wordt het aan te
leveren formaat nog doorgegeven.

Pagina 3
Lichtjesavond Alkmaar is een initiatief van Lions Club Alkmaar

en onder uitvoering van Stichting Activiteiten Lions Club Alkmaar
Kolgansstraat 13, 1826 GN Alkmaar | KvK 60793643 | IBAN NL RABO 0184 1143 73

mailto:sponsoring@lichtjesavondalkmaar.nl

