Priense Swaree op zaterdag 16 febr. 2019, voor de
geplande activiteiten op de dag van de Optocht op
zaterdag 2 maart 2019: ontvangst op het NS-station,
in het Raadhuis en toegang tot de Priense borrel
vooraf aan de sluiting op dinsdag 5 maart 2019.

Type Ster sponsor (1 t/m 5 sterren)
Prijs in Euro’s exclusief 21% BTW
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Aantal toegangskaarten activiteiten op de dag van de optocht en de
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Tullepetaons Carnavalspakket
Naamsvermelding in programmaboekje Priense Swaree (oplage: 1.800)
Presentatie bedrijfslogo in de volgende media-uitingen
Vernieuwde website www.tullepetaonsnieuws.nl
Sponsorpagina Kwakkelkrant (oplage: 30.000)
Evenementenaffiche (oplage: 400)
CD hoes (oplage: 1.800)
Carnavalsposter (oplage: 5.500)
Ballonnen (oplage: 12.000)

Sponsormogelijkheden

OPTOCHTSPONSOR € 155,TULLEPETAONS CARNAVALSPAKKET € 55,Als optochtsponsor levert u met name een bijdrage
Het Tullepetaons Carnavalspakket bevat
aan het prijzengeld (ruim € 14.000,-) dat aan optocht- allerlei materialen om uw woning of bedrijf in
deelnemers wordt uitgekeerd om een goede kwaliteit carnavalsstemming te brengen. Dit pakket, dat begin
van de optocht te stimuleren. Onze tegenprestatie:
februari 2019 wordt bezorgd, bestaat uit:
* presentatie bedrijfslogo in het programmaoverzicht * 3 veldtekens
van 5.000 exemplaren;
* 1 groot veldteken
* presentatie bedrijfslogo op het evenementen* 11 streamers met het motto 2019 “A’k jou nie aar”
affiche waarmee de optocht wordt aangekondigd
* 3 posters van Onze Hoogheid, Nar en Sjampetter
in een oplage van 400 exemplaren;
* 1 CD met het carnavalslied 2019
* naamsvermelding op sponsorpagina (blz.2) van de
* 2 affiches met de evenementen van 2019
Kwakkelkrant
* 22 ballonnen met het motto 2019 “A’k jou nie aar”
* presentatie bedrijfslogo op de website van
Stichting Carnaval Roosendaal: www.tullepetaonsnieuws.nl

RECLAMEOPTOCHT TULLEPETAONESTAD
De reclameoptocht die op zaterdag 2 maart 2019 door
de binnenstad van Roosendaal trekt, stelt u in staat uw
bedrijf voor een talrijk publiek te
profileren. U kunt aan de reclameoptocht deel-nemen
met auto’s en andere voertuigen. Een combinatie,
bijvoorbeeld een auto met aanhanger, wordt
beschouwd als één voertuig.
Aan de drie meest Carnavaleske deelnemers van de
reclameoptocht worden, door een
onafhankelijke jury, prijzen toegekend direct na de
optocht. De prijzen worden in de week van 11 maart
2019 persoonlijk overhandigd op uw bedrijfsadres.
De prijswinnaars worden vermeld op de website
(www.tullepetaonsnieuws.nl) van Stichting Carnaval
Roosendaal.
Als deelnemer aan de reclameoptocht ontvangt u per
deelnemend voertuig/combinatie een pakket dat voor
de versiering van het voertuig kan worden gebruikt. Dit
pakket bestaat uit:
* elf ballonnen;
* zes streamers voorzien van het motto 2019;
* zes Carnavalsposters met daarop onze Hoogheid, Nar
en Sjampetter.
Genoemde materialen worden in de week van 11
februari 2019 bezorgd.
Informatie over het opstellen van de reclameoptocht
zal u circa 2 weken voorafgaand aan de optocht
worden toegestuurd. U dient er rekening mee te
houden dat de reclameoptocht tussen 11:00 en 12:00
uur wordt opgesteld op een nader te bepalen locatie in
het centrum van de stad.
Voor deelname aan de reclameoptocht gelden de
volgende tarieven:
* Eerste voertuig / combinatie € 111,* Tweede en volgende voertuig / combinatie € 88,-

BIJZONDER LIDMAATSCHAP CLUB VAN 111 €111.Als donateur van de Club van 111 ontvangt u eenmalig
een bronzen insigne en elk jaar een jaarplaatje dat u
aan dit insigne kunt bevestigen.
Uw bedrijf wordt met naamsvermelding opgenomen
als Gouden Lid in de ledenlijst Club van 111 die in
de Kwakkelkrant wordt gepubliceerd. Voorts wordt
uw bedrijf met bedrijfslogo gepresenteerd op de
vernieuwde website (www.tullepetaonsnieuws.nl) van
Stichting Carnaval Roosendaal.
AANMELDING ALS SPONSOR
Voor nadere informatie over onze sponsormogelijkheden en uw aanmelding als sponsor kunt u
contact met ons opnemen. U treft onze
contactgegevens aan in de begeleidende brief.
Voor het tijdig opleveren van de publicaties en
media-uitingen in het nieuwe carnavalsseizoen zijn wij
helaas aan dead lines gebonden. Om een
correcte presentatie van uw bedrijf te kunnen
garanderen is de uiterste termijn voor aanmelding als
sponsor vastgesteld op 21 december 2018.
Aanmelding voor de reclameoptocht is mogelijk tot
vrijdag 22 februari 2019.
Voor nadere informatie over onze
sponsormogelijkheden en uw aanmelding als sponsor
kunt u contact opnemen met Ronald van IJsselmuide
(06 46387383), Gerard van Zalinge (06 52117382) of
via ons e-mail adres
sponsoring@tullepetaonsnieuws.nl

SPONSOR

555,-

Aantal toegangskaarten PrienseSwaree
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STER SPONSOR
Stichting Carnaval Roosendaal biedt Ster sponsors
de keuze uit een pakket oplopend van 1 tot en met
5 sterren. Naast diverse media-uitingen ontvangt u
als Ster sponsor exclusieve toegangskaarten voor het

