
UW BEDRIJF 

 IN DE 

 SPOTLIGHT? 

 
HOOFD 
SPONSOR
 
Een unieke en opvallende manier 
om uw betrokkenheid te profileren. 
Uw logo komt opvallend in alle PR 
uitingen (online en offline), óók in 
de theaterzaal van Martini Plaza.
 

€ 250,-

Uw logo op de 

entreebandjes 

die alle bezoekers 

dragen. 

 

€ 150,-

Entreepakket

Uw naam op 

het relatiegeschenk 

die alle dansers 

ontvangen. 

 

€ 100,-

Bedankpakket

€ 50,-

 

Uw logo op de flyers

en posters en op onze

evenementenpagina. 

 

*Logopakket

THE DANCE AREA 

 

* Overige pakketten en de hoofdsponsor 
doen automatisch beroep op deze service. 
 
 

€ 25,-
*Vriendpakket 

Jouw naam staat 

als dank op een aparte 

vriendenposter vermeld. 

 



UW BEDRIJF 

 IN DE 

 SPOTLIGHT? 

 
 

LOTERIJ
 
Tijdens de pauzes van de 
middag- en avondshow 
organiseert The Dance Area
een loterij. 50% van de opbrengst
gaat naar Hart voor kinderen. 
 

 

T.W.V.
€ 50,-

2x HOOFDPRIJS

Mede dankzij jullie

kunnen we een 

onvergetelijke 

belevenis voor jong

en oud realiseren. 

 

 

 

WE KIJKEN UIT 
NAAR UW 
AANMELDING.

4 x 2de prijzen
4 x 3de prijzen
2 x 4de prijzen
2 x 5de prijzen

THE DANCE AREA 

 

€ 30
€ 25
€ 20
€ 15

  T.W.V. 

GERESERVEERD



UW BEDRIJF 

 IN DE 

 SPOTLIGHT? 

 

THE DANCE AREA 

 
Algemene voorwaarden

Optie
Een optie wordt voor bepaalde 

periode afgegeven op basis van de volgende
 voorwaarde: Bij interesse van een andere 

partij wordt u op de hoogte gesteld en krijgt u 
een vooraf vastgestelde periode de tijd om 

een beslissing te nemen. Hierna komt de optie 
automatisch te vervallen. 

 
Bevestiging

Na ontvangst van uw reservering sturen wij u
per e-mail een bevestiging van de afspraken

incl. een korte toelichting en deadlines.
 

Loterij
In de eerste week van mei 2019 komen we

de prijzen ophalen. Zorg dat u het
desbetreffende geschenk tijdig in huis hebt.

 
Betalingsvoorwaarde

Voor de financiële sponsoring ontvangt u
een factuur per mail. De betaling dient

14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.

 

LUNCHPAKKET
 
Meewerken aan het samenstellen 
van een lunchpakket:
 
>  350 flesjes water
>  350 drinkpakjes
>  175 stukken fruit
>  175 krentenbolllen
>  175 witte bollen
>  175 bruine bollen
>  175 plakken kaas
>  175 plakken ham
>  175 chocolade repen
 
Uw logo komt op de lunchzak te 
staan en op onze Social Media kanalen
volgt een afzonderlijke post over de 
bedrijven die bijgedragen hebben aan
de lunchservice. 
 
 
 

 

DINERPAKKET
 
Meewerken aan het samenstellen van 
een dinerpakket:
 
>  12.000 gram beslag 
>  26 liter melk
>  60 eieren
>  750 gram boter 
>  5 flessen stroop
>  5 bussen poedersuiker 
>  175 x wegwerp plate set 
>  250 servetten 
>  70 liter aan frisdrank
 
Op onze Social Media kanalen volgt
een afzonderlijke post over de bedrijven
die bijgedragen hebben aan de dinerservice. 
 
 
 
 
 

CONTACT

The Dance Area 
 

info@thedancearea.nl 
06 83 108 513

 

www.thedancearea.nl  
 

 

 

 

 

 

 


