Stand- en sponsormogelijkheden Jubileumjaar
Fokdagen:
29 juni: Oosterland
4 en 5 augustus: Hilvarenbeek inclusief jubileum receptie
In 2019 bestaat onze fokvereniging 40 jaar! Tijd voor een feestje dus! We zijn tijdens de jaarvergadering gestart met
gebak. Het feest gaat verder tijdens onze activiteiten en fokdagen, met een jubileumreceptie tijdens de fokdag in
Hilvarenbeek. Tijdens de fokdag in Hilvarenbeek komen gemiddeld rond 300 paarden en 2000 bezoekers bijeen tijdens
deze twee gezellige dagen. Uiteraard gaan we extra media aandacht creëren voor onze jubileum fokdag. De bezoekers
zijn echte liefhebbers, de meeste zijn in het trotse bezit van een eigen Fries of hebben meerdere Friese paarden in hun
bezit. De bezoekers kenmerken zich over het algemeen als liefhebber, fokker en/ of gebruiker van het Friese paard. Ook is
een groep die bedrijfsmatig met paarden bezig is en uiteraard is de lokale bevolking met bijbehorende toeristen goed
vertegenwoordigd.
Op de keuring is er, naast de dressuurwedstrijden, tuigpaardrubrieken en natuurlijk de keuringen aan de hand, een
gezellig promodorp.

JUBILEUM CROWDFUNDING ACTIE
Draagt u onze fokvereniging een warm hart toe en wilt u ons financieel ondersteunen tijdens ons jubileumjaar? Steun ons
dan door middel van onze jubileum crowdfunding actie. Op de website wordt uw naam desgewenst genoemd op de
sponsorpagina en uw naam wordt geplaatst op het sponsorbord tijdens de receptie.
Jubileumpakket bedrijf, éénmalig:

€120,-

Jubileumpakket particulier, éénmalig:

€ 40,-

ADVERTEREN
Onze combinatiepakketten zijn aantrekkelijk geprijsd omdat wij uw inbreng voor het gehele jaar bijzonder waarderen.
1. Combinatiepakketten Fokdag catalogus A5 full colour en jaarboek A4 full colour:
Hele pagina fokdag catalogus èn verenigingsjaarboek:
€ 175,Halve pagina fokdag catalogus èn verenigingsjaarboek:
€ 125,Kwart pagina fokdag catalogus èn verenigingsjaarboek:
€ 85,Combinatiepakketen zijn INCLUSIEF:
• Advertentie in de fokdagcatalogus Hilvarenbeek A5 Full Colour, oplage 350 stuks
• Advertentie in het jaarboek A4 Full Colour
• Logo en link naar uw website vanaf www.friesepaardzuidnederland.nl
• Vermelding op de lijst van begunstigers in catalogus en jaarboek
• Vermelding op het sponsorbord tijdens fokdag Hilvarenbeek
Uiteraard kunt u ook éénmalig een advertentie plaatsen.
2. Advertentie fokdag catalogus Hilvarenbeek, oplage 350 stuks, A5 formaat, full colour
Hele pagina fokdag catalogus;
€ 100,Halve pagina fokdag catalogus;
€ 75,Kwart pagina fokdag catalogus;
€ 50,-

3. Advertentie Jaarboek, oplage 350 stuks, A4 formaat, full colour
Hele pagina Jaarboek:
Halve pagina Jaarboek:
Kwart pagina Jaarboek:

€ 100,€ 75,€ 50,-

WANDBORDEN KAMPIOENEN FOKDAGEN
Ieder jaar ontvangen de winnaars van de rubrieken een prachtig gepersonaliseerd wandbord tijdens de jaarvergadering.
Dit wordt zéér gewaardeerd door onze leden en is echt een collectors item. Alleen te winnen, niet te koop. Wilt u er ook
voor zorgen dat deze prachtige traditie in stand blijft, dan kunt u ons daarmee helpen. Voor € 50,00 sponsort u al een
bord. Doet u mee? In het jaarboek wordt uw naam genoemd en bij de uitreiking van de borden tijdens de
jaarvergadering wordt uw naam gepresenteerd.

RUBRIEKSPONSORING
Vindt u het leuk om als bedrijf een rubriek te sponsoren, dan hebben we daar uiteraard ook mogelijkheden voor. We
hebben 6 rubrieken.
Prijs per rubriek is €140,- + een prijs voor de winnaar van de rubriek die door de sponsor ter beschikking wordt gesteld.
Deze prijs wordt met u afgestemd met de organisatie.
Spandoek of Reclamebord ( zelf aanleveren )
In hoofdring:
Op keuringsterrein (geen hoofdring):

€ 150,€ 100,-

STANDHOUDERS STRODORP
Als standhouder heeft u de mogelijkheid om met een eigen tent of verkoopwagen te komen en hiervoor een vrije plaats
te reserveren. De kosten hiervoor zijn als volgt:
Standhouders:
Vrije plaats paard – gerelateerde bedrijven:
Vrije plaats niet paard gerelateerde bedrijven:

€ 75,€ 45,-

Opbouwen van uw stand kan op zondag 4 augustus en maandag 5 augustus voor aanvang van het programma. Elektra is
optioneel; dit graag wel van te voren aangeven. Van zaterdag op zondag en van zondag op maandag is er bewaking
aanwezig.

TECHNISCH/AANLEVEREN/CONTACT
Aanleveren van de advertentie graag als onderstaande formaten en in PDF.
Hele pagina 148 mm x 201 mm, 3 mm afloop (staand):
Halve pagina 124 mm x 92 mm (liggend):
Kwart pagina 60 mm x 92 mm (staand):
Advertenties Fokdagcatalogus Hilvarenbeek uiterlijk aanleveren op 1 juli 2019
Advertenties Jaarboek uiterlijk aanleveren op 1 december 2019.
Uiteraard ontvangt u van ons een officiële factuur voor uw administratie

Neem voor aanmelden, inleveren van advertentie of vragen contact op met:
Mirella van Leeuwen, mirellavan_leeuwen@hotmail.com of 06-18337718 of
Antoinette Schrauwen, a.schrauwen@hetnet.nl of 06-12599250

