
  

 
 

 
 
 

 

 

 

VRIJDAG 
1 SEPTEMBER 2017 
 

 

 

 

 

 

ZATERDAG 
2 SEPTEMBER 2017 
 
 

SPONSORGIDS 



 

AFTER SUMMER FESTIVAL 2017 

 

Ook komende zomer zal Rijssen en omstreken weer uitkijken naar 

een nieuwe editie van After Summer Festival. Voor het eerst in de 

geschiedenis zullen er niet één, maar twee feestavonden worden 

georganiseerd. Naast de gebruikelijke vrijdagavond, met muziek 

van bekende radio-DJ’s, wordt nu ook op zaterdagavond de tent 

gevuld om te genieten van een fantastische coverband.  

Het feest zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag 1 en zaterdag 2 

september op de bekende locatie aan de Keizerdijk ‘Halverwege 

Holten’. 

  

 

 

  



 

Stichting After Summer Festival streeft ernaar om voor de inwoners 

van Rijssen en omstreken jaarlijks weer een topevenement te 

organiseren.  

 

Iedere financiële, dan wel materiële bijdrage die dit streven kan 

bevorderen verwelkomen wij dan ook graag. 

We hebben de sponsorovereenkomsten onderverdeeld in vier 

contracttypen: 

 

- Gouden sponsorcontract 

- Zilveren sponsorcontract 

- Bronzen sponsorcontract 

- Goederen/middelen sponsorcontract 

 

Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om uw bedrijf extra 

zichtbaarheid te geven door uw logo op munten en bierhouders 

te plaatsen. Een verdere toelichting vindt u verderop in deze gids.  

 

Heeft u eventueel interesse om bij te dragen dan kunt contact 

opnemen via info@aftersummerfestival.nl. We nemen dan z.s.m. 

contact met u op. 

  

mailto:info@aftersummerfestival.nl


 

Focus doelgroepen 
 

Vrijdag 1 september – Avond met landelijk bekende Radio DJ 

 

Leeftijdscategorie: 18-30 

Regio: Rijssen, Holten, Nijverdal, Enter, Wierden 

 

Zaterdag 2 september – Avond met allround coverband  

 

Leeftijdscategorie: 25-65 

Regio: Rijssen, Holten, Nijverdal, Enter, Wierden 

 

 

 

 



 

Gouden sponsorcontract  

(€400,00 excl. BTW) 

 

 

In overleg met After Summer Festival is de sponsor gerechtigd om 

gebruik te maken van de volgende tegemoetkomingen:  
 

1. recht op 8 vrijkaarten voor het bedrijvenuurtje op zaterdag 2 

september van 17.00 uur t/m 19.30 uur inclusief uitgebreid 

buffet (opgave verplicht) en het feest op de zaterdagavond.  

2. vertoon op promotiematerialen, te weten: organisatieshirts, 

spandoeken, hekbekleding 

3. vermelding op de website van After Summer Festival 



 

Zilver sponsorcontract  
(€250,00 excl. BTW) 

 

In overleg met After Summer Festival is de sponsor gerechtigd om 

gebruik te maken van de volgende tegemoetkomingen:  

 

1. recht op 4 vrijkaarten voor het bedrijvenuurtje op zaterdag 2 

september van 17.00 uur t/m 19.30 uur inclusief uitgebreid 

buffet (opgave verplicht) en het feest op de zaterdagavond. 

2. vertoon op promotiematerialen, te weten: organisatieshirts, 

spandoeken en hekbekleding 

3. vermelding op de website van After Summer Festival  



 

Brons sponsorcontract  
(€150,00 excl. BTW) 

 

In overleg met After Summer Festival is de sponsor gerechtigd om 

gebruik te maken van de volgende tegemoetkomingen:  

 

1. recht op 2 vrijkaarten voor het bedrijvenuurtje op zaterdag 2 

september van 17.00 uur t/m 19.30 uur inclusief uitgebreid 

buffet (opgave verplicht) en het feest op de zaterdagavond.  

2. vertoon op hekbekleding 

3. vermelding op de website van After Summer Festival 

  



 

Goederen/Diensten sponsoring  

 
(In overleg met organisatie) 

 
In overleg met After Summer Festival is de sponsor gerechtigd om 

gebruik te maken van de volgende tegemoetkomingen:  

 

1. recht op 8 vrijkaarten voor het bedrijvenuurtje op zaterdag 2 

september van 17.00 uur t/m 19.30 uur inclusief uitgebreid 

buffet (opgave verplicht) en het feest op de zaterdagavond. 

2. vertoon van promotiematerialen, te weten: organisatieshirts, 

spandoeken, hekbekleding 

3. vermelding op de website van After Summer Festival



Sponsordoek (vanaf bronzen sponsoring) 

 

 

  



 

Logo op de website (vanaf bronzen sponsoring) 

 

 

 

  



 

Bedrukking personeelsshirts (vanaf zilveren sponsoring) 

 

 



 

Bedrukken bierhouder (i.c.m. gouden sponsorschap) 

Prijs €750,00 excl. BTW 

 

 



 

Bedrukken munten (i.c.m. gouden sponsorschap) 

Prijs €750,00 excl. BTW 

 

 

 

 

UW LOGO 


