Sponsormogelijkheden
Op vrijdagavond 21 oktober èn op zaterdagavond 22 oktober vindt in de tot mega-bierhal
omgebouwde Sporthal ‘de Salamander’ de tweede editie van het grootste Oktoberfest van Dongen
plaats. Een uniek concept dat de beleving van een Oktoberfest in München dicht benadert. Lange
tafels, bierpullen, traditioneel eten, uitserveren drank en eten, twee dagen een ongelofelijk goede
Duitstalige feestband, en natuurlijk Lederhosen en Dirndls dat zijn de sfeervolle ingrediënten van
deze twee feestavonden.
Mitmachen, dabei sein! Dat is ons motto.
Vorig jaar was dit evenement binnen twee weken totaal uitverkocht. Een groot succes, met bijna
650 feestende bezoekers en zo’n vijftig vrijwilligers een aansprekend evenement. Foto’s en
filmpjes van deze eerste editie kunt u vinden op onze website www.oktoberfest-dongen.nl
Dit jaar gaan we twee avonden organiseren met twee topbands. We voegen verder ook wat extra’s
toe. Zo gaan we onze eetbar prominenter in de hal plaatsen en zorgen we voor nog meer
bijpassende versiering / attributen.
Nieuw zijn ook de sponsorpakketten. We hebben naar aanleiding van verzoeken vorig jaar nu vier
pakketten samengesteld, met voor u de nodige exposure. Er zijn vele manieren waarop u ons kunt
ondersteunen want ook sponsoring in natura is van harte welkom. Wilt u met uw bedrijf ook deel
uitmaken van dit grandioze evenement? Neem dan gerust contact op met onze sponsorcommissie
via organisatie@oktoberfest-dongen.nl, zij staan u met alle plezier te woord over de mogelijkheden
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€
420

Vrienden
Arrangement

€
250

Pakket Zwei

€
1000

Toegangskaarten | Dag naar keuze
Toegangskaarten | Vrijdag
Tafel voor in zaal
Broodje Bratwurst p/p
Kalte Platte p/p
Logo / Naamsvermelding Polsbandje
Logo Placemat
Logo Prominent tijdens Oktoberfest
Logo tijdens Oktoberfest
Naamsvermelding tijdens Oktoberfest
Logo Groot Website
Logo Middel Website
Logo Klein Website
Naamsvermelding Website

€
500

Hoofdsponsor

waarbij we iets voor elkaar kunnen betekenen.
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