SPONSORPAKKETTEN
Sponsoring:
Elke bijdrage die u schenkt is voor u als ondernemer fiscaal aftrekbaar. Dankzij uw bijdrage
leveren wij u een uitstekende tegenprestatie. U draagt bij aan de fundering voor het maken
en spelen van fantastische musicals.U creëert bekendheid voor uw bedrijf door middel van
uw logo en uw link op de sponsorpagina van onze website. Bovendien wordt u af en toe
genoemd in berichten naar al onze volgers op Facebook en onze website.
Wat doen we met uw bijdrage?
Wij willen graag dat mensen kunnen genieten van een avondje musical in het theater. Om
het voor de deelnemers van de musical en de organisatie zo laagdrempelig mogelijk te
houden is natuurlijk elke euro welkom. Met uw bijdrage zorgen we voor een spannende
sfeer, heerlijke ontspanning en super goede muziek tijdens de voorstelling van de musical
Summer of Love in het Atlas theater te Emmen op 12 juni 2022. Bovendien gebruiken we
het geld voor allerlei vaste kosten zoals oa. huur van de repetitieruimte etc. De Stichting Niet
Remmen heeft geen winstoogmerk en elke onbestede investering zal terug te zien zijn in
een volgend project.
Kortom, alle bijdragen worden gebruikt voor een betere kwaliteit van de voorstelling in het
Atlas theater.
Sponsorpakketten
Pakket 1
€ 75
- Vermelding van de sponsor op social media,
- Vermelding van de sponsor op de website www.nietremmen.nl
Pakket 2
€ 150
- Vermelding van de sponsor op social media,
- Vermelding van de sponsor op de website www.nietremmen.nl
- Vermelding met A6 advertentie in het programmaboekje van de voorstelling.
>> Bent u geïnteresseerd? <<
Aarzel niet en neem contact met ons op via onze secretaris.
(email: secretaris@nietremmen.nl )
Alvast bedankt voor uw interesse in muziek, theater en in onze stichting.

1 van 2

Genoemde sponsorpakketten zijn een indicatie en kunnen op verzoek op maat worden gemaakt. De sponsoren
zijn verantwoordelijk voor de productiekosten van hun eigen promotiematerialen. Prijzen van de pakketten zijn
exclusief BTW. Het contract gaat in op de tekendatum en eindigt op 31-12-2022. Stichting NietRemmen staat
voor zijn sponsor en verplicht zich tot het bewerkstelligen van een zo groot mogelijke bekendheid voor de
sponsor.
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