
 

   
 

Sponsoring Muze 2018-2019, Young Frankenstein 

 
 
 
 
 

 Kaartjes  
 

Logo 
website 

Logo  
kaart 

Advertentie 
boekje 

Logo dia Logo 
Poster + Flyer 

Direct 
Mailing 

Logo/advertentie 

Social media 
Première 
(intro) 

Eerste 
toegang zaal 

SPONSOREN           
Hoofdsponsor 

€500,- 
4x (VIP) X X X 

Heel 
X X  

Groot 
2X X 

1x pm 
VIP X 

Gouden sponsor 

€375,- 
2x X  X 

Half 
X X 

Klein 
X X 

1x p2m 
X X 

Zilveren Sponsor 

€250,- 
20% X  X 

Half 
  X X 

1x p3m 
X X 

Bronzen sponsor 

€100,-  
10% X   X   X 

1x p6m 
X X 

LOS 
 

18,50 pk 25,00  Heel 75,00 
Half 50,00 

35,00 50,00 2x 125,00 
1x 75,00 

35,00 Nvt Nvt 

 
  



 

   

Samenvatting per sponsor categorie: 
Als hoofdsponsor krijgt u: 

- 4 VIP kaarten voor onze voorstelling inclusief welkomstdrankje en klein souvenirtje. 
- Uw logo op onze website welke direct verwijst naar uw site of promotie. 
- Uw logo op onze entreekaartjes voor elke voorstelling. 
- Een volledige pagina in ons programmaboekje, in te vullen naar uw wensen. 
- Uw logo op onze diavoorstelling welke gepresenteerd wordt voor iedere voorstelling in de 

foyer. 
- Uw logo groot vermeld op onze flyer en posters. 
- Een direct mailing aan ons publiek van vorige producties ter aankondiging van de 

kaartverkoopstart.  
- Een direct mailing aan onze Vrienden van Muze en Young Frankenstein publiek. 
- Uw logo of advertentie gepromoot via onze Social Media kanalen: Facebook, Instagram, en 

LinkedIn, 1x per maand. 
- Eerste toegang tot de zaal op de avond van de voorstelling. 

 
Als Gouden Sponsor krijgt u: 

- 2 kaartjes voor onze voorstelling.  
- Uw logo op onze website welke direct verwijst naar uw site of promotie. 
- Een halve pagina in ons programmaboekje, in te vullen naar uw wensen. 
- Uw logo op onze diavoorstelling welke gepresenteerd wordt voor iedere voorstelling in de 

foyer. 
- Uw logo vermeld op onze flyer en posters. 
- Een direct mailing aan ons publiek van vorige producties ter aankondiging van de 

kaartverkoopstart.  
- Een direct mailing aan onze Vrienden van Muze en Young Frankenstein publiek. 
- Uw logo of advertentie gepromoot via onze Social Media kanalen: Facebook, Instagram, en 

LinkedIn, 1x per 2 maanden. 
- Eerste toegang tot de zaal op de avond van de voorstelling 

Als Zilveren Sponsor krijgt u: 
- 20% korting op kaartjes voor onze voorstelling. 
- Uw logo op onze website welke direct verwijst naar uw site of promotie. 
- Een halve pagina in ons programmaboekje, in te vullen naar uw wensen. 
- Een direct mailing aan ons publiek van vorige producties ter aankondiging van de 

kaartverkoopstart.  
- Uw logo of advertentie gepromoot via onze Social Media kanalen: Facebook, Instagram, en 

LinkedIn, 1x per 3 maanden. 
- Eerste toegang tot de zaal op de avond van de voorstelling 

 
Als Bronzen Sponsor krijgt u: 

- 10% korting op kaartjes voor onze voorstelling  

- Uw logo op onze website welke direct verwijst naar uw site of promotie 

- Uw logo op onze diavoorstelling welke gepresenteerd wordt voor iedere voorstelling in de 
foyer. 

- Uw logo of advertentie gepromoot via onze Social Media kanalen: Facebook, Instagram, en 
LinkedIn, 1x per 6 maanden. 

- Eerste toegang tot de zaal op de avond van de voorstelling 

Natuurlijk kunnen wij ook een menu samenstellen naar uw wensen. 

http://www.muze-nijmegen.nl/

