
 SPONSORPAKKETTEN  

 

 

 

 

 

 

U wordt Vriend van Havikconcerten - € 25,00 per jaar 

• Gratis drankje bij een van de Havikconcerten 

• Nieuwsbrief via email 

• Programmaboekje via email 

 
 

U wordt lid van de Club van 100 - € 100,00 per jaar 

• Een originele speld van Havikconcerten 

• Naamsvermelding op de website van Havikconcerten 

• Gratis drankje bij een van de Havikconcerten 

• Nieuwsbrief via email 

• Programmaboekje via email 

 
 

U wordt een Zijden Sponsor - € 250,00 per jaar 

• Uw logo op de website van Havikconcerten 

• Een originele speld van Havikconcerten 

• Gratis drankje bij een van de Havikconcerten 

• Nieuwsbrief via email 

• Programmaboekje via email 

 

U wordt een Koperen Sponsor - € 500,00 per jaar 

• Uw logo op de website én in het programmaboekje van Havikconcerten 

• Nieuwsbrief via email 

• Programmaboekje via email 

• Gratis drankje bij een van de Havikconcerten  

• Een originele speld van Havikconcerten 

 

U wordt een Bronzen Sponsor - € 1.000,00 per jaar 

• Uw logo op de website van Havikconcerten 

• Een kleine advertentie in het programmaboekje (halve pagina = A6) 

• 2 vrijkaartjes voor een concert i.s.m. Havikconcerten* 

• Nieuwsbrief via email 

• Programmaboekje via email 

• Gratis drankje bij een van de Havikconcerten 

• Een originele speld van Havikconcerten 

 

U wordt een Zilveren Sponsor - € 2.500,00 per jaar 

• Uw logo in op de website van Havikconcerten 

• Grote advertentie van uw bedrijf in het programmaboekje (hele pagina = A5) 

• U bent gast tijdens onze naborrels 

• 5 vrijkaartjes voor een concert i.s.m. Havikconcerten* 

• Nieuwsbrief via email 

• Programmaboekje via email 

• Een originele speld van Havikconcerten 



 SPONSORPAKKETTEN  

 

 

 

 

 

 

U wordt een Gouden Sponsor - € 5.000,00 per jaar 

• U sponsort een hele act (waarde €2000) met meet & greet vooraf en na afloop 

• U ontvangt 10 vrijkaartjes voor een concert i.s.m. Havikconcerten* 

• Uw logo op de website van Havikconcerten 

• Grote advertentie van uw bedrijf in het programmaboekje (hele pagina = A5) 

• Nieuwsbrief via email 

• Programmaboekje via email 

• Een originele speld van Havikconcerten  

 

U wordt een Platina Sponsor - € 10.000,00 per jaar 

• U sponsort een dagdeel (waarde €5000) met meet & greet vooraf en na afloop 

• In overleg kunt u een privéconcert ontvangen voor uw relaties 

• U ontvangt 20 vrijkaartjes voor een concert i.s.m. Havikconcerten* 

• Uw logo op de website van Havikconcerten 

• Grote advertentie in het programmaboekje (hele pagina = A5) 

• Nieuwsbrief via email 

• Programmaboekje via email 

• Een originele speld van Havikconcerten  

 

U wordt een Diamanten Sponsor - € 15.000,00 per jaar 

• U sponsort een hele zaterdag of de vrijdag én zondag (waarde €10.000) met meet & greet 

• In overleg kunt u een privéconcert ontvangen voor uw relaties 

• U ontvangt 30 vrijkaartjes voor een concert i.s.m. Havikconcerten* 

• Uw logo op de website van Havikconcerten 

• Grote advertentie in het programmaboekje (hele pagina = A5) 

• Nieuwsbrief via email 

• Programmaboekje via email 

• Een originele speld van Havikconcerten 

 

U wordt Hoofd Sponsor - € 25.000,00 of meer per jaar 

• U bent sponsor van het hele weekend Havikconcerten 

• Uw naam wordt als hoofdsponsor verbonden aan Havikconcerten 

• U kunt alle artiesten ontmoeten 

• Banieren en reclamedoeken worden geplaatst bij het podium 

• In nauw overleg met de artistiek leider kunt u uw wensen kenbaar maken t.a.v. de programmering 

• In overleg kunt u een privéconcert ontvangen voor uw relaties 

• U ontvangt 50 vrijkaartjes voor een concert i.s.m. Havikconcerten* 

• Uw logo staat op de website van Havikconcerten 

• Grote advertentie in het programmaboekje (hele pagina = A5) 

• Nieuwsbrief via email 

• Programmaboekje via email 

• Een originele speld van Havikconcerten 

 

* Concerten ‘in samenwerking met Havikconcerten’ worden door partners van Havikconcerten in Amersfoort 

georganiseerd. 


