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Wij zijn blij dat wij u na een aantal jaar weer op de hoogte 
mogen brengen van het 4 daagse Veluwade Festival. Deze 
44e editie van de Veluwade vindt plaats op 17, 18, 19 & 20 
augustus 2022. Het zullen 4 mooie, gezellige dagen worden 
met veel muziek en sportieve activiteiten. 

De sportactiviteiten die plaatsvinden zijn
• Het damesvoetbal
• Het herenvoetbal
• Het six to six bedrijventoernooi
• Darten
• Volleybal  

Qua muziek is het iedere avond feest!

Om dit alles mogelijk te maken hebben wij uw hulp nodig. 
Onze sponsorpakketten zijn met zorg samengesteld en wij 
hopen dat u een keuze kunt en gaat maken. Omdat het concept 
is veranderd naar festival sferen is er in de sponsorpakketten 
ook mogelijkheid tot bijvoorbeeld een biertafel.

Alle informatie over de pakketten staan op de achterzijde van 
deze folder en op onze website www.veluwade.nl. 

Wij zijn u graag tijdens het Veluwade Festival 2022.

De Veluwade Commissie

ZONDER SPONSORENZONDER SPONSOREN

Geen veluwadeGeachte sponsor,



BRONS
2 VIP Kaarten voor de Vip-ruimte op 
de donderdag incl. hapjes & drankjes 

2 Passe-partout die toegang geven tot 
alle dagen van de Veluwade

Grati s deelname six to six 
bedrijventoernooi*

Naamsvermelding website 
www.veluwade.nl

€375,-

8 VIP Kaarten voor de Vip-ruimte op de donderdag 
incl. hapjes & drankjes 

8 Passe-partout die toegang geven tot alle dagen 
van de Veluwade

Grati s deelname six to six bedrijventoernooi*

Naamsvermelding website www.veluwade.nl

Uw naam gekoppeld aan een sportacti viteit/
avond/arti est.

Promoti e dmv banner op Veluwade terrein 
(zelf aanleveren)

PLATINUM €1.500,-

DIAMANT
15 VIP Kaarten voor de Vip-ruimte op de donderdag 
incl. hapjes & drankjes 

15 Passe-partout die toegang geven tot alle dagen 
van de Veluwade

Grati s deelname six to six bedrijventoernooi*

Uw naam gekoppeld aan een avond of aan een arti est

Stand op het festi val van uw bedrijf

Naamsvermelding website www.veluwade.nl

Promoti e dmv banner op Veluwade terrein 
(zelf aanleveren)

€2.500,-

ZILVER
2 VIP Kaarten voor de Vip-ruimte op 
de donderdag incl. hapjes & drankjes 

4 Passe-partout die toegang geven tot 
alle dagen van de Veluwade

Grati s deelname six to six 
bedrijventoernooi*

Naamsvermelding website 
www.veluwade.nl

€500,-

GOUD
4 VIP Kaarten voor de Vip-ruimte op 
de donderdag incl. hapjes & drankjes 

6 Passe-partout die toegang geven tot 
alle dagen van de Veluwade

Grati s deelname six to six 
bedrijventoernooi*

Naamsvermelding website 
www.veluwade.nl

Promoti e dmv banner op Veluwade 
terrein (zelf aanleveren)

€750,-

*Tot maximaal aantal teams is bereikt

PRIJZEN  ZIJN EXCL. BTWPRIJZEN  ZIJN EXCL. BTW

Sponsorpakketten



  BRONS   ZILVER   GOUD  PLATINUM  DIAMANT

 Naam bedrijf:  

 Contactpersoon:  

 Factuuradres:  

 Postcode en plaats: 

 E-mail adres:  

 Website:  

 Telefoonnummer: 

 Datum:   

 Contactpersoon Veluwade:  
   
 Deelname voetbaltoernooi:

 Aantal munten bestellen van tevoren:

 Opmerking:

 Handtekening:

Voor verdere informati e kunt u contact opnemen met de sponsoring van de Veluwade.
sponsor@veluwade.nl    •  06-20 20 91 76  •  Dorpshuisweg 9A  •  3849 BL Hierden

Bevestiging van sponsoren


