Secretariaat
Wim Grondman
Kerkweg 17
8148 PX LEMELE
Mob. 06 55082827

Programmaboekje / advertenties
Gerriet Scherpenkate- de Groot
Mob. 0617590113

Banknr. NL88 RABO 0312809018
Kvk Oost Ned 05078080
e-mail. wintershowzwolle@gmail.com
ubn: 2434502

«naam»
«adres»
«postcode» «plaats»
«veeteeltstudieclub»

Zwolle, oktober 2018

Beste sponsor van de Wintershow Zwolle.
Eens in de twee jaar wordt de Wintershow in Zwolle georganiseerd. De Wintershow Zwolle is de
grootste regionale koeienkeuring in Nederland. De deelnemers zijn agrarisch ondernemers met passie
voor hun vee. Met liefhebberij en trots tonen de rundveehouders hun koeien aan belangstellenden en
collega’s. De deelnemers komen uit Overijssel, noord Veluwe en enkele bedrijven uit de drie
noordelijke provincies. De Wintershow Zwolle staat hoog aangeschreven en de landelijke vakpers
besteedt ruime aandacht aan onze rundveekeuring.
Als organisatie zijn wij blij met de vele positieve reacties over de opzet van de dag, de catalogus en
goede uitstraling van de koeienkeuring. De relaties waren zeer tevreden over de geboden
mogelijkheden tijdens het evenement.
Op 20 februari 2019 willen wij graag de 17e editie van de Wintershow Zwolle organiseren. U kunt de
Wintershow Zwolle ondersteunen en uw naamsbekendheid vergroten door gebruik te maken van de
volgende reclame opties. Het is ook mogelijk dat u de catalogus aanbied aan uw relaties. Voor deze
optie kunt u contact opnemen met onze secretaris.

Vermelding in het programmaboekje

€ .......,- (min. € 25,-)

Advertentie ½ pagina

€

Spandoek, vlag of bord in de hal

€ 100,-

Advertentie 1 volledige pagina

€ 125,-

Stand op de Wintershow (4 x 5 meter)

vanaf

75,-

€ 225,-

Stand + advertentie ½ pagina

€ 300,-

Stand + vlag of bord in de hal

€ 325,-

Stand + advertentie volledige pagina

€ 350,De prijzen zijn exclusief BTW

Wij willen u van harte ondersteunen om de contacten met uw klanten te bevorderen en we besteden
veel aandacht aan de catalogus. Op deze manier krijgt iedere sponsor aandacht. We zullen zorg
dragen voor een tijdige en goede beschikbaarheid van de catalogus. U krijgt voor het evenement een
uitnodiging met consumptiebon toegestuurd. De stand op de Wintershow is goed bereikbaar voor uw
klanten.
De Wintershow Zwolle blijkt een goede manier om uw klanten te bereiken.
Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.
Na de toezegging ontvangt u een uitnodiging voor de Wintershow Zwolle, deze ontvangt u samen met
de factuur in december 2018 of januari 2019. Wij verzoeken u de adres- en contactgegevens op de
volgende pagina te controleren, zodat wij voor een goede afhandeling kunnen zorgen.
Met vriendelijke groet,

Agrifirm

Alfa Accountants

CRV

Rabobank

Ten Hove
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Wij steunen de Wintershow Zwolle en maken reclame door middel van:
Aankruisen
Vermelding in het programmaboekje

€ .......,- (min. € 25,-)

Advertentie ½ pagina

€

Spandoek, Vlag of Bord in de hal

€ 100,-

Advertentie 1 volledige pagina

€ 125,-

Stand op de Wintershow (4 x 5 meter)

vanaf

75,-

€ 225,-

Stand + advertentie ½ pagina

€ 300,-

Stand + Vlag of Bord in de hal

€ 325,-

Stand + advertentie volledige pagina

€ 350,De prijzen zijn exclusief BTW

Wij sturen bijgaand onze naamsvermelding of het bestand van onze advertentie naar
Wintershowzwolle@gmail.com (Graag mailen voor 10 december 2018).
Onze contactpersoon is:………………………………………………………...
Bereikbaar onder telefoonnummer:……………………………………………
Zijn e-mail adres: ………………………………………………………………..
(eventueel visitekaartje bijvoegen)

Datum en Plaats: ….………………. 2018 te …………………………..……
Handtekening: …………………………………………………………………..
*****************************************************************************************************
(Een uitnodiging voor uw bezoek op 20 februari 2019 aan de Wintershow Zwolle wordt
samen met de factuur in december 2018 / januari 2019 naar u toegezonden).
Graag ontvangt onze contactpersoon een cc van de mail of kopie van dit formulier.
Onze contactpersoon is ………………………………….
Agrifirm

Alfa Accountants

CRV

telefoon: …………………………

Rabobank

Ten Hove

Agrifirm

Alfa Accountants

CRV

Rabobank

Ten Hove

