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SponsorIng 2022

Beste ondernemer, beste Melbuul,

Na een aantal jaren geen Melbuul’ndagen gevierd 
te hebben, zijn we weer volop bezig om te 
zorgen dat de editie van 2022 wel doorgaat. 
Hierbij hebben we elkaar hard nodig!

In het verleden hebben we vaak een beroep 
op je mogen doen. Ook dit jaar hopen we dat 
we weer op je kunnen rekenen, zodat we de 
Melbuul’ndagen op een spectaculaire wijze terug 
kunnen laten keren in Borne. We kijken uit naar 
een grandioos feest, daar ga jij toch ook weer 
deel van uit maken? De Melbuul’ndagen vinden 
dit jaar plaats van 24 tot en met 28 augustus. 
Wij zijn al druk bezig met alle voorbereidingen 
en hopen dat jij nu ook weer sponsor wilt zijn. 
Wij doen een duit in de zak. Jij ook?

In deze flyer vind je de sponsorpakketten  
voor 2022. In onze sponsorbedragen zijn 
sinds de vorige editie in 2019 geen wijzigingen 
aangebracht!

Tom Ellenbroek  
06 53350524

Lex Soer   
06 23869791

Daniëlle Bartelink  
06 30048394

Jeroen van den Berg  
06 36087818

Marcha van Munster  
06 52020559

• L size naamsvermelding spandoek podium. 
•  L size naamsvermelding op website. 
• 5 dagen vermelding op Facebook. 
• Toegangskaarten voor het Kidsevent. 

•  Naamsvermelding in radiospotje van  
alle feestavonden. 

•  6 keer naam vermelding op reclameframes  
in het centrum. 

•  XL size logovermelding op het spandoek podium. 
•  XL size logovermelding op de website. 
•  XL size logovermelding op de sponsorflyer  

volgend jaar. 
•  Half jaar, elke maand vermelding op Facebook. 
• Toegangskaarten voor het Kidsevent. 
•  Starterspakket voor het Speciaalbierfestival. 

•  S size naamsvermelding op de website. 
• 5 dagen vermelding op Facebook. 

Brons SPONSOR

vrienden van

ZILVER SPONSOR

•  Naamsvermelding radiospotje van  
alle feestavonden. 

•  6 keer logo vermelding op reclameframes  
in het centrum.

•  XXL size logovermelding op het spandoek podium.  
•  XXL size logovermelding op de website. 
•  XXL size logovermelding op de sponsorflyer  

volgend jaar. 
•  Hele jaar, elke maand vermelding op Facebook. 
•  Toegangskaarten voor het Kidsevent. 
•  Starterspakket voor het Speciaalbierfestival.

GOUD SPONSOR

€750,00

€500,00

€250,00

€100,00



Melbuul’n glossy

De Stichting Melbuul’ndagen geeft dit jaar voor het 
eerst een eigen ‘glossy’ promotie/programma-blad 
uit. Een kleurrijke presentatie van deze editie van 
de Melbuul’ndagen. Huis-aan-huis verspreidt in 
een oplage van 10.000 stuks!

Dé mogelijkheid voor u om uw extra te laten zien.
 
Bezoekers hebben met deze uitgave een compleet 
beeld van wat er te beleven is en kunnen door  
het  handzame formaat de uitgave makkelijk  
meenemen, zodat ze alle belangrijke informatie 
direct bij de hand hebben.  

Om deze nieuwe uitgave mogelijk te maken 
hebben u nodig. U kunt adverteren en zo uw 
bedrijf kwalitatief promoten.

We bieden de mogelijkheid om te adverteren in 
drie formaten. De specificaties hiervoor vindt u op 
de achterzijde van deze flyer.

Specificaties nieuwe uitgave
 
Formaat 148 x 210 mm (A5) 

Aantal pagina’s 36 

Kleuren full color 

Papier ‘Glossy’ uitstraling 

Oplage 10.000 stuks

Verspreiding  Huis-aan-huis Gemeente Borne 
(Borne, Zenderen en Hertme)



SPONSOR UPgrades

Aanleverspecificaties
De advertenties moeten worden aangeleverd  
op het juiste (gekozen) formaat in 300 dpi 
resolutie als PDF-bestand (PDF/X-1a:2001),  
zonder snijtekens en omkadering.

 
Formaat 128 x 185 mm 

Kleuren full color 

Prijs €450,00

 
Formaat 61,5 x 92,5 mm 

Kleuren full color 

Prijs €175,00

 
Formaat 128 x 92,5 mm 

Kleuren full color 

Prijs €250,00

1/1 pagina advertentie 

1/2 pagina advertentie 

1/4 pagina advertentie 


