Het leukste gratis festival in de polder!
Beste Ondernemer,
Schippop viert in 2019 zijn 20 jarig bestaan. Viert u dat met ons
mee? Al zin in de zon, de lange zomerdagen en de geur van
bloemen en vers gemaaid gras? Wij wel! En dat is een van de
redenen waarom Schippop ieder jaar opbloeit. Want wat maakt het
zomerse plaatje nog completer dan een flinke portie geweldige
muziek?
Schippop heeft een messcherpe neus voor muzikaal talent en biedt
voor iedere bezoekers wat wils. Misschien heeft u het op radio 2 of
3fm al voorbij horen komen maar Schippop vindt dit jaar plaats op
15 juni 2019 op het evenemententerrein van Schipluiden aan de
Tiendweg.
Schippop 2018 is voor ons een onvergetelijke dag geworden is. Het
zonnetje scheen wederom en steeds meer mensen weten ons te
vinden. Wat voor u als eventuele sponsor ook weer interessant is.
Dit jaar willen wij 1500 bezoekers naar ons prachtige terrein krijgen.
Maar daarvoor hebben we ook u nodig.

Middels deze mail willen wij u dan ook vragen om Sponsor van
Schippop 2019 te worden. Uw bijdrage wordt enorm gewaardeerd
en zo geïnvesteerd dat u en de bezoekers weer een onvergetelijk
muziekfestival beleven in Schipluiden. Komend jaar mogen we
Fresku, Playground Zero, Cas, Shht en Indianizer aankondingen.
Dit beloofd nu alweer een prachtige dag te worden.
Dit zijn onze sponsorpakketten:

Wilt u het toch liever anders of groter aanpakken hebben we nog
een aantal opties om uw zichtbaarheid
en onze dankbaarheid te vergroten.
Bar (Maximaal 2 bedrijven)
- Uw logo boven de barren.
- Iedereen komt hier toch meerdere keren langs.
Voor maar € 350 euro komt uw naam op de banner hier te staan.
Crew shirt (1 bedrijf)
- Als enige bedrijfsnaam op de voorkant van 50 crew- en 15
organisatieshirts.
- Crew en vrijwilligers worden vaak gefotografeerd en deze foto's
zullen door vele over social media verspreid worden.
Kosten hiervoor bedragen € 600 euro.
Facebookpost (Maximaal 3 bedrijven)
- Uw bedrijf krijgt een eigen post op de Facebookpagina van
Schippop met een gemiddeld bereik van 25.000 mensen per post.
- Via Facebook kan de bezoeker doorgelinkt worden naar uw
website.
Sponsorkosten hiervoor bedragen € 350 euro.

Bierhut (1 bedrijf mogelijk)
- Op ons festival is een apart bar waar u echt alleen maar bier kunt
halen.
Graag uw naam hieraan verbinden met een grote banner kosten €
400 euro.
Vacature banner
- Meer dan alleen exposure dan uw logo, maar liever een
boodschap aan de man brengen.
- U krijgt een banner ter grootte van 3500 x 2000 mm voor het
overbrengen van uw boodschap.
Sponsorkosten hiervoor bedragen € 500 euro

Wordt u sponsor van Schippop? Super fijn! :)
• U kunt uw keuze (pakket 1, 2 of 3) direct hier via onze
website doorgeven;
Of
• U kunt andere sponsoropties of uw keuze (pakket 1, 2 of 3)
mailen naar sponsoring@schippop.nl
Wij sturen u vervolgens een factuur en zorgen dat u op de juiste
wijze wordt meegenomen in de communicatie uitingen. Daarnaast
ontvangt u natuurlijk een uitnodiging voor de sponsorborrel van
Schippop!
Vragen?
Voor vragen of opmerkingen over bovenstaande kunt u bellen met
Pieter Loomans (06-19732147) of een mail sturen naar
sponsoring@schippop.nl
Met muzikale groet,
Het Schippop team

