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Informatie voor sponsoren 

Koor Surplus wil graag op een hoog niveau concerten geven die gewaardeerd worden door onze 

toehoorders. Wij kunnen dit alleen bereiken als sponsoren en vrienden ons extra financiële ruimte 

verschaffen. Wij kunnen dan door aantrekkelijke programma’s het publiek van mooie muziek laten 

genieten, terwijl sponsoren naamsbekendheid voor hun producten of diensten genereren. Bovendien 

kunnen zij uitdragen dat zij culturele manifestaties als muziekuitvoeringen belangrijk vinden door hun 

naam en bedrijf aan onze concerten te verbinden. 

Wij bieden sponsoren de volgende mogelijkheden: 

 

Advertentie in programmaboekje, hele pagina A5: 

- eenmalig: € 75,- 

- in twee opeenvolgende boekjes: € 125,- 

- in drie opeenvolgende boekjes: € 200,- 

- in vier opeenvolgende boekjes: € 250,- 

 

Advertentie in programmaboekje, halve pagina A5:  

- eenmalig: € 50 

- in twee opeenvolgende boekjes: € 75,- 

- in drie opeenvolgende boekjes: € 125,- 

- in vier opeenvolgende boekjes: € 175,- 

 

Advertentie op achterzijde toegangskaarten: 

- eenmalig: € 100,- 

- tweemaal: € 175,- 

- driemaal: € 250,- 

- viermaal: € 300,- 

 

Uw logo op onze website met een link naar uw eigen website: 

- gedurende 1 jaar: € 150,- 

- gedurende 2 jaar: € 275,- 

- gedurende 3 jaar: € 400,- 

- gedurende 4 jaar: € 500,- 

 

Aanleveren advertentie lay-out bij voorkeur digitaal, als Adobe (.pdf) of als .jpg bestand middels e-

mail bij: pr@koorsurplus.nl 
 

Voor informatie kunt u online contact opnemen met de PR functionaris van Koor Surplus, 

e-mail: pr@koorsurplus.nl, telefoon: 024-355 43 76. 

http://www.koorsurplus.nl/sponsoren/informatie-over-sponsoring/
mailto:pr@koorsurplus.nl
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Inschrijfformulier voor advertenties 
 
Naam: 

Bedrijf: 

Adres: 

 

 

Telefoon: 

E-mail:  

 
Wil een advertentie plaatsten in het programmaboekje van Koor Surplus. 

Maak uw keuze door het aanvinken van een of meerdere van de volgende mogelijkheden:  

 

Advertentie in programmaboekje, hele pagina A5: 
- eenmalig: € 75,-        

- in twee opeenvolgende boekjes: € 125,- 

- in drie opeenvolgende boekjes: € 200,- 

- in vier opeenvolgende boekjes: € 250,- 

 

Advertentie in programmaboekje, halve pagina A5: 

- eenmalig: € 50,- 

- in twee opeenvolgende boekjes: € 75,- 

- in drie opeenvolgende boekjes: € 125,- 

- in vier opeenvolgende boekjes: € 175,- 

 

Advertentie op de achterzijde toegangskaarten: 

- eenmalig: € 100,- 

- tweemaal: € 175,- 

- driemaal: € 250,- 

- viermaal: € 300,- 

 

Uw logo op onze website met een link naar uw website:   
- gedurende 1 jaar: € 150,- 

- gedurenbde 2 jaar: € 275,- 

- gedurende 3 jaar: € 400,- 

- gedurende 4 jaar: € 500,- 

 

Als u ons wilt sponsoren zonder een advertentie te plaatsten, vul dan hier het  

bedrag in dat u wilt besteden (minimaal € 25,- per jaar) € …….. 

 

Wilt u als sponsor/donateur vermeld staan in het programmaboekje of op de website?  

 

Vul hier het totale bedrag in € ……….. 

 

 

Handtekening: 


