
 

 

 

Sponsorpakketten: Theaterproject Sweeney Todd  2019 

 
1. Basispakket €50 

- Advertentie in de nieuwsbrief  1x  + toegangskaart                                               

<logo>  

- Vermelding in het programmaboekje  

- Kwart dia/ powerpoint 

- Vermelding posters met naam 

 

2. Pluspakket €125 

- Vermelding in de nieuwsbrief 1x + toegangskaart 

- Advertentie in nieuwsbrief 2x 

- Vermelding in het programmaboekje/social media 

- Halve dia/powerpoint 

- Vermelding posters met logo 

 

3. Pluspluspakket €250 

- 2 toegangskaarten 

- Vermelding redactioneel in de nieuwsbrief  

- Advertentie in nieuwsbrief 2x 

- Vermelding in het programmaboekje/social media  

- Hele dia / powerpoint 

- Koffie met gebak. 

- Vermelding posters met naam en logo 

 

4. VIPpakket €1.000 

- 4 toegangskaarten (extra kaarten in overleg) 

- Vermelding redactioneel in het programmaboekje/social media  

- Vermelding in de nieuwsbrieven/advertenties hele pagina’s 

- Vermelding posters met naam en logo 

- Hele dia / powerpoint  

- Vermelding voor en na de voorstelling 

- Aparte locatie in de zaal, stoffen stoelen mét armleuningen + lampje! 

- Drankje op plaats 

- Culinaire hapjes / toastjes op plaats 

- Vaste serveerster, koffie met gebak 

- Kijkje achter de schermen + gesprek met artiesten 

- Binnenkomst in spotlight ( naar wens) 

 

In geval van videoregistratie ( afhankelijk van succes sponsoring) hebben nr. 3 + 4 recht op 
advertentieruimte. 



 

 

Sponsorovereenkomst  deel A                                 Dit deel is bestemd voor het Revius 

Bedrijf  

Contactpersoon  

Adres   

Telefoon  

Mailadres   

 verklaart te zullen bijdragen aan Revius Muziektheater juni 2019 

Pakketkeuze 1, 2, 3 of 4?  Pakket:   1          2          3           4               (omcirkelen)   

Extra informatie?  

Het toegezegde bedrag zal binnen 14 dagen worden overgemaakt naar IBAN NL46 INGB 0665 750 447 ten name 

van Stg Chr.Voortg.Onderwijs te Zeist, o.v.v. Revius Wijk Muziektheater.   

Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de pakketten. Daarin staat de tegenprestatie die zal worden 

geleverd.  Materiaal, zoals LOGO of Advertentie wordt op tijd ingeleverd bij de redactie van TheaterNieuws  

muziektheater@reviuswijk.nl 

Datum                                                                              Handtekening sponsor 

--------------------------------------                                        ------------------------------------------------ 

 

Sponsorovereenkomst deel B                                                ( dit deel is bestemd voor de sponsor)  

0       Pakket 1  -   €     50,- 

0       Pakket 2  -   €    125,- 

0       Pakket 3  -   €    250,- 

0       Pakket 4  -   €   1000,- 

Het Revius zorgt voor het nakomen van alle aanbiedingen die zijn vermeld op ‘t formulier Sponsorpakketten Bijdrage 

op NL46 INGB 0665 750 447 ten name van Stg Chr.Voortg.Onderwijs te Zeist, o.v.v. Revius Wijk 

Muziektheater.  

Aanleveren materiaal via mail  muziektheater@Reviuswijk.nl   

Theaternieuws wordt u automatisch toegezonden. Voor vrijkaarten wordt contact met u opgenomen. Wij 

wensen u een fantastische avond!                                             Sponsorploeg  ReviusWijk  

mailto:muziektheater@reviuswijk.nl
mailto:muziektheater@Reviuswijk.nl

