Betreft: Ommer Bissingh 2018
Geachte heer/mevrouw,
Met veel plezier en enthousiasme wordt er al vele jaren tijdens de zomer, de
Ommer Bissingh georganiseerd. Een evenement dat Ommen laat bruisen en
op de kaart zet. Een belang van het economische welvaren in Ommen. En u
kunt daar onderdeel van zijn.
Dit jaar hebben wij weer een goed programma klaarstaan, wat door vele
vrijwilligers wordt georganiseerd. Hiermee hopen wij de inwoners, directe
omgeving en toeristen een onvergetelijke zomer te geven. Gemiddeld trekt de
Ommer Bissingh zo’n 10.000 bezoekers per themadag naar de binnenstad.
De Ommer Bissingh brengt vertier en bekendheid. Wij willen u als ondernemer
graag de kans bieden om uzelf tijdens deze dagen te laten zien.
Mede met uw financiële en/of materiele hulp kunnen wij de activiteiten van de
Ommer Bissingh blijven voortzetten en een volwaardig programma neerzetten.
In de bijlage vindt u een overzicht van onze sponsorpakketten, waarin wij u
een aantrekkelijk aanbod doen. Via onze website www.ommerbissingh.nl kunt
u het antwoordformulier digitaal invullen of doormiddel van een bijlage
gemakkelijk en snel mailen naar info@ommerbissingh.nl. Wij hopen dat u een
keuze kunt maken en kunnen rekenen op uw steun.
Natuurlijk bent u van harte welkom om vrijblijvend contact met ons op te
nemen bij vragen of opmerkingen. Tot ziens op de Ommer Bissingh!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur
Stichting Ommer Bissingh Evenementen

De Ommer Bissingh Evenementen, in samenwerking met:
Helemaal Ommen, van het Vechtdal.!

Contactgegevens
Stichting Ommer Bissingh Evenementen
Pieter Bruegelstraat 18
7731 SK Ommen
Mobiel: (06) 20 59 60 96
E-mail: info@ommerbissingh.nl
KvK nr. 41022416

De Sponsorpakketten
Diamant Sponsor

Dit sponsorpakket levert u het volgende op:
●

Naam gekoppeld aan een van de Bissingh-themadagen, welke prominent wordt
uitgedragen met naam en logo in alle reclamemomenten (posters, drukwerk,
sponsorbanner)

●

Vipavond voor 2 personen met een hapje & drankje.

●

Uitnodiging afsluitende BBQ (najaar)

●

1/4 pagina redactioneel in de Bissingh Oplage1

●

Logo groot en link op website ommerbissingh.nl

●

Logo groot op sponsorbord op alle Bissinghdagen

●

Vlag op alle Bissinghdagen

Sponsorbedrag € 1.500,-

Platina Sponsor
Sponsorbedrag € 1.000,-

Gouden Sponsor
Sponsorbedrag € 750,-

Zilveren Sponsor

●

VIP avond voor 2 personen met een hapje & drankje.

●

Uitnodiging afsluitende BBQ (najaar)

●

Logo en link op website ommerbissingh.nl

●

Logo op sponsorbanner alle Bissinghdagen

●

Vlag op alle Bissinghdagen

Dit sponsorpakket levert u het volgende op:
●
●

VIP avond voor 2 personen met een hapje & drankje.
Logo en link op website ommerbissingh.nl

●

Logo op sponsorbanner alle Bissinghdagen

Dit sponsorpakket levert u het volgende op:
●

Naam op website ommerbissingh.nl

Sponsorbedrag € 500,-

●

Naam op sponsorbanner alle Bissinghdagen

Bronzen Sponsor

Dit sponsorpakket levert u het volgende op:

Sponsorbedrag € 250,-

Vrije gift

Prijsvermeldingen zijn excl. BTW.

1

Dit sponsorpakket levert u het volgende op:

●

Naam op website ommerbissingh.nl

●

Naam op sponsorbanner alle Bissinghdagen

●

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage om de Ommer Bissingh ook dit jaar weer
tot stand te laten komen.

U kunt ook gespreid betalen. Neem contact op om een afspraak op maat te maken.

Alleen mogelijk indien sponsoring bekend voor 1 mei 2018

Antwoordformulier
Het ingevulde formulier kan naar:
Stichting Ommer Bissingh Evenementen
p/a Pieter Bruegelstraat 18
7731 SK Ommen
Contactpersoon sponsorcommissie:
Erwin Grootemarsink
T. 06 - 15 02 62 07
E. erwin.grootemarsink@gmail.com
U kunt dit formulier ook digitaal vinden en invullen op onze website www.ommerbissingh.nl

Ik sponsor de Ommer Bissingh 2018:
□ Diamant Sponsor *


€ 1500,-



* Als Diamant Sponsor wil ik graag mijn naam aan de volgende
dag gekoppeld hebben:



□ Platina Sponsor

€ 1000,-

□ Gouden Sponsor

€ 750,-

□ Zilveren Sponsor

€ 500,-

☐Vechtdal College viert de zomer!
□ Sport & Ondernemersdag
□ MEGA OB Kofferbakverkoop
□ Kids & The (Kids) Voice
□ HVO Hanzefestival Ommen

□ Bronzen Sponsor

€ 250,-

□ Vrije gift

€

□ Pallingrokerij & Kunst
☐ CLUB dag
□ Blaasorkestenfestival

Ik betaal het sponsorbedrag graag in:
□ 1x het volledige bedrag wordt ineens betaald
□ In termijnen. Hiervoor wordt contact opgenomen om een gepaste afspraak te maken.

Naam organisatie:
KvK nummer:
BTW nummer:
Contactpersoon:
Postadres, postcode, plaats:
Telefoon:
Email:
Website:
Datum:

Handtekening:

Genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Na opgave ontvangt u de factuur met daarop de geldende BTW.
Hartelijk dank voor uw sponsoring!

De Ommer Bissingh Evenementen, in samenwerking met:
Helemaal Ommen, van het Vechtdal.!

