Pakketen voor de donateurs van het Wierszowisko Festival

Diamant

Platina

Goud

Zilver

Bruin

Groen

750

500

350

250

150

100

Logo van uw bedrijf op websiste van Wierszowisko
Logo van uw bedrijf op Donateurs Wall tijdens de Wierszowisko
Logo van uw bedrijf in het programmaboekje
Logo van uw bedrijf in de digitale presentatie tijdens de Wierszowisko
Link naar uw website op de website en facebook van de Wierszowisko
Eigen tafel / plaats om uw bedrijf te promoten tijdens de Wierszowisko (*)
Banner of rollup van uw bedrijf op zichtbare plek tijdens de Wierszowisko (**)
Sponsor van één van de categorieën van optreden tijdens de Wierszowisko
Extra informatie over uw bedrijf op Social Media
Informatie over uw bedrijf als hoofdsponsor in het begin en aan het einde van Wierszowisko
alsook op de hoofdposter van de Wierszowisko
Extra informatie over uw bedrijf. Mogelijkheid om de prijs uit te reiken (***).
VIP op deze dag.

(*) Graag tot 1 maart 2019 via info@fpsn.nl aangeven of uw plaats nodig hebt voor uw promotiemateriaal.
(**) Graag uw banner of rollup eerder zetten op de dag van Wierszowisko. U krijgt de tijden van de organisator.
(***) In overleg met de organisator

Voor meer informatie bezoek onze pagina’s www.fpsn.nl en www.wierszowisko.com. Volg ons ook op Facebook, Twitter i Instagram. Heeft u idee om samen te werken stuur ons
bericht info@fpsn.nl

Voor alle steun: Hartelijk Dank!
Let op!
Uw logo komt op de materialen als u reageert voor 1 maart 2019 en rekening van Forum FPSN NL16INGB0007611613.

Overeenkomst
Wilt u deze overeenkomst afdrukken, invullen, tekenen, inscannen en doorsturen aan info@fpsn.nl. Origineel blijft voor uw eigen
administratie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Overeenkomst nr 2019- :
Kleur van het pakket ......................................... Bedrijf gaat bedrag van...............................binnen 7 dagen overmaken op de rekening FPSN NL16INGB0007611613 met de
kenmerk – nummer van deze overeenkomst.
Deze overeenkomst is getekend tussen bedrijf ................................................................................................................ en FPSN op ………………………………en geld tot het einde
van het lopend jaar.

Katarzyna Kiszkiel - penningmeester
handtekening vertegenwoordiger van bedrijf

handtekening vertegenwoordiger van FPSN

