SPONSORPAKKETTEN FLEVOMEER BIBLIOTHEEK LELYSTAD
GROOTLETTER PAKKET voor € 1000:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vermelding als sponsor op A0 posters in de bibliotheek en buiten op de
hoofdwinkelstraat Promesse
Vermelding op spandoek ingang gemeentehuis Lelystad
Vermelding als sponsor op spandoek boven roltrappen ingang Bibliotheek
Vermelding als sponsor op spandoek boven balie in Bibliotheek
Vermelding als sponsor op A5 flyers met een oplage van X-aantal stuks, verspreid
onder inwoners Lelystad
Vermelding als sponsor op A3 posters bij alle deelnemende partijen
Vermelding als sponsor op in advertentie FlevoPost
Vermelding als sponsor op Narrowcasting systeem circa 15 schermen van de
Bibliotheek
Vermelding als sponsor via website www.flevomeerbibliotheek.nl
Vermelding als sponsor via via social media kanalen van Flevomeer Bibliotheek
Mogelijkheid om reclame te maken voor uw bedrijf op onze narrowcasting op
zaterdag 14 september
U ontvangt als sponsor zelf 100 flyers voor verspreiding van uw eigen netwerk. Wenst
u meer flyers, dan kunt u deze bij ons afnemen.
U ontvang 1 A3 poster
1x marktkraam waar u mee op de beursvloer kunt staan

SPANNENDE ROMANS PAKKET € 750
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vermelding als sponsor op A0 posters in de bibliotheek en buiten op de
hoofdwinkelstraat Promesse
Vermelding op spandoek ingang gemeentehuis Lelystad
Vermelding als sponsor op spandoek boven roltrappen ingang Bibliotheek
Vermelding als sponsor op spandoek boven balie in Bibliotheek
Vermelding als sponsor op A5 flyers met een oplage van X-aantal stuks, verspreid
onder inwoners Lelystad
Vermelding als sponsor op A3 posters bij alle deelnemende partijen
Vermelding als sponsor op in advertentie FlevoPost
Vermelding als sponsor op Narrowcasting systeem circa 15 schermen van de
Bibliotheek
Vermelding als sponsor via website www.flevomeerbibliotheek.nl
Vermelding als sponsor via via social media kanalen van Flevomeer Bibliotheek
Mogelijkheid om reclame te maken voor uw bedrijf op onze narrowcasting op
zaterdag 14 september
U ontvangt als sponsor zelf 100 flyers voor verspreiding van uw eigen netwerk. Wenst
u meer flyers, dan kunt u deze bij ons afnemen.
U ontvang 1 A3 poster
1x marktkraam waar u mee op de beursvloer kunt staan

LUISTERBOEKEN PAKKET €500

•
•
•
•
•
•
•
•

Vermelding als sponsor op A5 flyers met een oplage van X-aantal stuks, verspreid
onder inwoners Lelystad
Vermelding als sponsor op A3 posters bij alle deelnemende partijen
Vermelding als sponsor op Narrowcasting systeem circa 15 schermen van de
Bibliotheek
Vermelding als sponsor via website www.flevomeerbibliotheek.nl
Vermelding als sponsor via via social media kanalen van Flevomeer Bibliotheek
Mogelijkheid om reclame te maken voor uw bedrijf op onze narrowcasting op
zaterdag 14 september
U ontvangt als sponsor zelf 100 flyers voor verspreiding van uw eigen netwerk. Wenst
u meer flyers, dan kunt u deze bij ons afnemen.
U ontvang 1 A3 poster

LEESVOER PAKKET € 250
•
•
•
•
•

Vermelding als sponsor op A5 flyers met een oplage van X-aantal stuks, verspreid
onder inwoners Lelystad
Vermelding als sponsor op A3 posters bij alle deelnemende partijen
Vermelding als sponsor op Narrowcasting systeem circa 15 schermen van de
Bibliotheek
U ontvangt als sponsor zelf 100 flyers voor verspreiding van uw eigen netwerk. Wenst
u meer flyers, dan kunt u deze bij ons afnemen.
U ontvang 1 A3 poster

BIEB PAKKET € 100
•
•

U ontvangt als sponsor zelf 50 flyers voor verspreiding van uw eigen netwerk.
U ontvangt 1 A3 poster

Heeft u als organisatie een ander idee qua sponsoring? Wij houden van mensen die mee
willen denken! Zo zijn aangepaste sponsorpakketten absoluut bespreekbaar. Deelt uw
organisatie liever iets uit? Wilt u een workshop of activiteit geven? In overleg is veel
mogelijk!
Laat het ons voor 1 juni 2019 weten door te een reply met uw keuze te mailen naar

