SPONSORPAKKETTEN

SPONSORBROCHURE

STICHTING STADSFEESTEN DOKKUM

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP STADSFEESTENDOKKUM.NL

U maakt de belangrijke feest- en
gedenkdagen mede mogelijk voor
Dokkum.

Via onze Stichting bereikt u de
hele Dokkumer gemeenschap
van jong tot oud.

Veel promotiemogelijkheden via
onze website voorafgaand en
tijdens onze evenementen, via
social media en de plaatselijke en
regionale pers.

U kunt eenvoudig een keuze
maken uit vijf sponsorpakketten;
U weet precies wat u krijgt.

Wat doet Stichting Stadsfeesten Dokkum?

De Stichting organiseert de belangrijke feest- en gedenkdagen in
Dokkum. Koningsdag, Bevrijdingsdag, vierjaarlijkse Grote Stadsfeesten,
Culinaire Elfstedentocht, Kunstmarkt en Woonfair.

Grote publieksevenementen die vroeger door de gemeente
georganiseerd werden, worden al wat jaren door Stichting
Stadsfeesten op- en aangepakt. Dat willen we uiteraard blijven
doen. Met uw bijdrage investeert u eigenlijk in de leefbaarheid van
uw omgeving en die van uw familie en vrienden.
Sponsoring was nog nooit zo vanzelfsprekend.....

WAAROM BENADEREN WIJ U?

U bent een Dokkumer ondernemer. Of u draagt de Dokkumer
gemeenschap een warm hart toe. Dat weten wij of wij denken dat
in ieder geval. Daarom hebben wij u uitgekozen. Wij hopen dat u wilt
bijdragen om de belangrijke feest- en gedenkdagen in Dokkum in stand
te houden en mogelijk nog mooier te maken. Daarom hebben wij u
nodig;

STELT U ZICH EENS VOOR.....

De pakketten zijn aantrekkelijk
geprijsd: Bonifatiuspakket € 1.000
per jaar; Bolwerkenpakket € 500
per jaar; Marktpakket € 250 per
jaar; Keerpuntpakket € 100 per jaar;
Dockumerpakket € 50 per jaar.

U hoeft niet perse in geld te
sponsoren. Materialen voor onze
evenementen zijn ook van harte
welkom.

Via Stichting Stadsfeesten Dokkum
krijgt u toegang tot een nieuw
netwerk.

Als u het niet voor de fantastische
evenementen doet.... doet u het
misschien voor de enthousiaste
bestuursleden en vrijwilligers van
Stichting Stadsfeesten Dokkum.

Gezelligheid, plezier, jong en
oud, samen, genieten, vrolijkheid,
warmte, positiviteit!

Omdat u waarschijnlijk geen
reden kunt verzinnen om ons niet
te sponsoren.

.....hoe uw kleintjes of kleintjes van uw kleintjes zullen glunderen
.....hoe positief uw bedrijf in Dokkum genoemd wordt
.....dat u later kunt zeggen: dit is weer een top jaar voor Dokkum geweest
.....dat u alleen maar ‘JA’ hoeft te zeggen

Namens Stichting Stadsfeesten Dokkum: “Bedankt voor uw
vertrouwen en uw steun!!”

