
Sponsoren.

Wat is #TeamTTH?
#TeamTTH bestaat uit liefhebbers en sponsoren die onze bloeiende muzikale vereniging een warm hart
toedragen en ons op verschillende manieren steunen.

Wat krijgt als u onderdeel uitmaakt van #TeamTTH?
Omdat iedere ondernemer anders is, hebben wij drie sponsorpakketten samengesteld:
Koper, Zilver en Goud.

De pakketten bevatten bijvoorbeeld aandacht voor uw bedrijf op evenementen en (sociale) media, u wordt
uitgenodigd voor diverse evenementen, u kunt muzieklessen volgen en bovendien gaan we u met onze
digitale #TeamTTH-nieuwsbrief op de hoogte houden van wat Drumfanfare TTH doet op muzikaal gebied (en)
voor Hazerswoude.

Op het formulier #TeamTTH Sponsorpakketten ziet u wat de pakketten inhouden, en wat u moet doen om u
aan te melden.

Waar levert #TeamTTH een bijdrage aan?
Drumfanfare TTH wil voor Hazerswoude meer zijn dan ‘gewoon’ een muziekvereniging.
We zijn de plek waar jong en oud (maar vooral jong), voor een redelijke prijs en dicht in de buurt muziekles kan
volgen. En met onze lokale evenementen (Taptoe, Concert, Maestro op de Jaarmarkt, Kindervrijmarkt met
cultureel podium op Koningsdag, Dodenherdenking, Sinterklaasintocht) leveren wij in samenwerking met
anderen een bijdrage aan een levendig dorp.
Tot slot is Drumfanfare TTH met diverse optredens en prijzen bij landelijke kampioenschappen een mooi
visitekaartje voor ons dorp. Een duurzame relatie met lokale ondernemers is van wezenlijk belang om dit
mogelijk te maken.

Wordt u ook onderdeel van #TeamTTH?
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Sponsorpakketten.

Sponsorpakket GOUD ZILVER KOPER
Uw jaarbijdrage € 160 € 80 €40

Advertentieruimte in programmaboekje Taptoe
Hazerswoude

1 A5
staand

(148 x 210 mm)

½ A5
liggend

(145 x 105 mm)

¼ A5
staand

(74 x 105 mm)
Bedrijfslogo op website met link x x x
Bedrijfslogo op 2 rolbanners bij evenementen
(Taptoe / Koningsdag / Jaarmarkt / Voorjaarsconcert)

x x x

Jaarlijkse netwerkborrel x x x
4 gratis proeflessen op instrument naar keuze
(1 persoon)

x x x

Banner van uw bedrijf op het Taptoeterrein
(bedrijf levert de banner aan)

x x -

Noemen van uw bedrijf op het Taptoeterrein en
Voorjaarsconcert

x x -

2 gratis kaarten met consumptie voor
Voorjaarsconcert

x x -

2 gereserveerde tribuneplaatsen met consumptie
voor Taptoe Hazerswoude

x - -

Bedrijfslogo op aankondigingsposter Taptoe
Hazerswoude
(full-color)

x - -

Bedrijfslogo in digitale #TeamTTH Nieuwsbrief
(5x per jaar)

x - -

1x per jaar aandacht voor bedrijf in sociale media x - -

Taptoe Hazerswoude wordt in oneven jaren, het Voorjaarsconcert in even jaren gehouden.

Vul om u aan te melden het formulier #TeamTTH Sponsorcontract in en mail deze met handtekening naar
teamtth@drumfanfare-tth.nl.

Het sponsorpakket neemt u af tot wederopzegging.
U zal door middel van een factuur worden gevraagd uw jaarlijkse bijdrage over te maken.
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Sponsorcontract.

Mijn bedrijf wil graag onderdeel uitmaken van #TeamTTH en kiest voor het volgende sponsorpakket.

GOUD ZILVER KOPER

Wij nemen dit sponsorcontract af tot wederopzegging.
De jaarlijkse bijdrage zal worden voldaan na ontvangst van een factuur.

Bedrijfsnaam _______________________________________________

Contactpersoon _______________________________________________

E-mailadres _______________________________________________

Datum _______________________________________________

Handtekening _______________________________________________

Heeft u nog vragen?
Bij vragen kunt u contact opnemen via teamtth@drumfanfare-tth.nl.
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