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 VTI - EETFESTIJN 

    22 MAART 2015 
 

 

MOGELIJKHEDEN TOT SPONSORING 

 
Sponsorboekje – wordt uitgedeeld onder de aanwezigen op de dag zelf met zoektocht in het boekje 
 
1 volle blz. A5 formaat (21 x 15 cm)  €  50 
½ blz      €  30 
¼ blz      €  20 
 
Tafelonderleggers – A3 formaat (42 x 30 cm) 
 
1 sponsorvakje (±6 x 4 cm)   €  50 
Op een onderlegger staan een 38-tal sponsorvakjes dus zeer beperkt maar gedurende 
de maaltijd steeds goed zichtbaar! Meerdere onderleggers mogelijk bij veel aanvragen. 
 
Prijslijst – A3 formaat in lengte gevouwen in ‘t midden op tafel 
Wordt sporadisch verspreid geplaatst op tafel 
 
1 sponsorvakje      €  65 
Op de prijslijst staan een 16-tal sponsorvakjes! 
 
Tombolasponsoring 
 
Uiteraard is het mogelijk om in natura te sponsoren, bv onder de vorm van prijzen die 
kunnen opgenomen worden in onze snel tombola op de namiddag zelf.  
U kan ons daarvoor mailen en dan nemen wij contact met u op om de prijzen af te 
halen. U kan ze ook binnen brengen op school. 
Alle info zie website www.vtideinze.org en klik door naar ons eetfestijn. 
 
Opmerkingen 
 
-Bij een totaalbedrag groter of gelijk aan € 50 is het mogelijk om 1 standaard 
spandoek of 1 paneel op te hangen in de zaal. Zelf te bevestigen op zaterdag 21 
maart tussen 10u en 16u en zelf af te halen op zondag 22 maart tussen 17u en 18u. 
 
-Bij een totaalbedrag groter of gelijk aan € 100 is het mogelijk om opgenomen te 
worden in een PowerPoint voorstelling die doorlopend zal vertoond worden in de 
zaal op een groot scherm en in de cava-bar. 
 
-Uiteraard zijn om het even welke andere vormen van sponsoring bespreekbaar, 
eventueel werken we samen een sponsorpakket uit op maat, volledig volgens uw 
wensen. 
 
-Voor meer info of vragen en voor het doorsturen van logo’s, enz…:  
 
Coördinatie eetfestijn 2015: eetfestijn@vtideinze.be 
Verantwoordelijke sponsoring: eetfestijn.sponsoring@vtideinze.be 
Verantwoordelijke tombola: eetfestijn.tombola@vtideinze.be 
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