
SPONSORPAKKETTEN

Wilt u zichtbaar het alom bekende vuurwerk van Haringrock sponsoren? Daarvoor bieden we mogelijkheden. 
Neem contact met ons op, dan vertellen we u graag meer. 

Daarnaast kunnen we uw logo op de entreekaarten of onze herbruikbare eco-bekers afdrukken. Neem contact met 
ons op, dan vertellen we u graag meer. Ook over andere ideeën en meer exposure gaan we natuurlijk graag met u in 
gesprek.

    MEDE-HOOFDSPONSOR: 
    PARTNER VAN HARINGROCK

Voor €1.300 (exclusief btw) wordt u mede-hoofdsponsor. U bent dan partner van ons evenement. De meest 
gulle sponsoring, waarmee u groots bijdraagt aan de organisatie van Haringrock.

Uw bedrijf komt prominent en extra goed in beeld op de grote LED-schermen naast het podium, op het 
LED-scherm op de boulevard, op de VIP-kaarten én in de VIP-lounge. Daarnaast plaatsen we uw logo op de 
bedankpagina in het huis-aan-huis-blad. Ten slotte plaatsen we uw logo op onze website, en linken we door naar 
uw website of Facebook-pagina. 

U ontvangt 4 VIP-kaarten om het evenement 2 dagen mee te maken in onze VIP-lounge. Op vrijdag betaalt u voor 
de consumpties, op zaterdag krijgt u deze gratis van ons aangeboden. Daarnaast ontvangt u 15 veld-entreekaarten 
voor uw gasten als wij gedwongen moeten besluiten entree te heffen. 

     ELITESPONSOR     
     HARINGROCK

Voor €700 (exclusief btw) wordt u elitesponsor 
van ons evenement. Een gulle sponsoring, 
waarmee u flink bijdraagt aan de organisatie 
van Haringrock.

Uw bedrijf komt prominent in beeld op de grote 
LED-schermen naast het podium, op het LED-
scherm op de boulevard en in de VIP-lounge. 
Daarnaast plaatsen we uw bedrijfsnaam op de 
bedankpagina in het huis-aan-huis-blad. Ten slotte 
plaatsen we uw logo op onze website, en linken we 
door naar uw website of Facebook-pagina. 

U ontvangt 2 VIP kaarten om het evenement 
2 dagen mee te maken in onze VIP-lounge. Op 
vrijdag betaalt u voor de consumpties, op zaterdag 
krijgt u deze gratis van ons aangeboden. Daarnaast 
ontvangt u 8 veld-entreekaarten voor uw gasten als 
wij gedwongen moeten besluiten entree te heffen. 

     MAATJESSPONSOR  
     HARINGROCK

Voor €350 (exclusief btw) wordt u 
maatjessponsor van ons evenement. Een 
mooie sponsoring, waarmee u bijdraagt aan 
organisatie van Haringrock.

Uw bedrijf komt op een gedeeld logo-biljet in beeld 
op de grote LED-schermen naast het podium, op 
het LED-scherm op de boulevard en in de VIP-
lounge. Daarnaast plaatsen we uw bedrijfsnaam op 
de bedankpagina in het huis-aan-huis-blad.

U ontvangt 1 VIP kaart om het evenement 2 dagen 
mee te maken in onze VIP-lounge. Op vrijdag 
betaalt u voor de consumpties, op zaterdag krijgt 
u deze gratis van ons aangeboden. Daarnaast 
ontvangt u 4 veld-entreekaarten voor uw gasten als 
wij gedwongen moeten besluiten entree te heffen.
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EXTRA SPONSORMOGELIJKHEDEN


