
TYPE STER SPONSOR (1 t/m 5 sterren)       

Prijs in Euro’s exclusief 21% BTW 555,- 1.110,- 1.665,- 2.220,- 2.775,-

Aantal kaarten PrienseSwaree matinee 2

Aantal kaarten PrienseSwaree   2 4 4 4

Aantal kaarten activiteiten op de dag van de optocht 

 (ontvangst op het NS-station en kaarten voor het Raadhuis) 2 2 4 4 4

Aantal toegangskaarten voor de ondernemersborrel vrijdag 25 februari 2022 2 4 4 6 6

Tullepetaons Carnavalspakket (veldteken, posters en CD)     
Naamsvermelding in programmaboekje Priense Swaree (oplage: 1.800)     
Vermelding logo op de website www.tullepetaonsnieuws.nl     
Vermelding logo op de Sponsorpagina Kwakkelkraant (oplage: 30.000)     
Optochtsponsor (zie hieronder)      
Vermelding logo op de CD hoes (oplage: 1.800)       
Vermelding logo op de carnavalsposter (oplage: 5.500)        

* 5 sterrensponsor is pakket op maat.  In overleg extra kaarten voor middageditie PrienseSwaree en ondernemingsborrel

WORD OOK 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 Priense Swaree op zaterdag 12 februari 2022, toegang tot 
de ondernemers Borrel op vrijdag 25 februari 2022, toegang tot  de 
geplande activiteiten (ontvangst op het NS-station en Raadhuis) op de 
dag van de Optocht op zaterdag 26 februari 2022.

TULLEPETAONS 
CARNAVALSPAKKET € 55,-
Het Tullepetaons Carnavalspakket bevat 
allerlei materialen om uw woning of bedrijf in 
carnavalsstemming te brengen. 
Dit pakket, dat begin februari 2022 wordt bezorgd, 
bestaat uit:
• 3 veldtekens
• 1 groot veldteken
• 11 streamers met het motto 2022 
 “Van Goej Uize”
• 3 posters van Onze Hoogheid, Nar en Sjampetter
• 1 CD met het carnavalslied 2022
•	2	affiches	met	de	evenementen	van	2022
• 22 ballonnen met het motto 2022 “Van Goej Uize”

AANMELDING ALS SPONSOR
Voor nadere informatie over onze sponsor-mogelijkheden 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 
een deadline gebonden. Om een correcte presentatie van 
uw bedrijf te kunnen garanderen is de uiterste termijn voor 
aanmelding als sponsor vastgesteld op 20 december 2021.

Voor nadere informatie over onze sponsormogelijkheden 
en uw aanmelding als sponsor kunt u contact opnemen 
met Ronald van IJsselmuide (06-46387383), Pascal Heijnen 
(06-23305123), Gerard van Zalinge (06-52117382) of 
Brigitte Peeters (06-42721588)  of via ons e-mail adres 
sponsoring@tullepetaonsnieuws.nl

2022 van goej uize

OPTOCHTSPONSOR:     

Presentatie bedrijfslogo in een flyer van de optocht (oplage: 5.000)     

Presentatie bedrijfslogo op het evenementenaffiche waarmee de optocht wordt aangekondigd (oplage: 400)


