
U bent een vakman/-vrouw en erg goed in wat u doet.
U heeft enkele vaste klanten en daarmee houdt u uw 
onderneming draaiend. 
U wilt graag meer, maar weet niet hoe?
U wilt meer naamsbekendheid en nieuwe 
doelgroepen aanboren.

Wij bieden u de mogelijkheid om op een eenvoudige 
manier een groot publiek voor uw bedrijf/onderneming te 
interesseren.

GOODIEBAG
Op vrijdag 15 april 2016 houden wij een groots concert, 
Broederband@themovies, waar naar verwachting 350 
bezoekers op af komen. Wij hebben met de bioscoop 
MovieUnlimited kunnen regelen dat wij 300 zogenaamde 
‘goodiebags’ krijgen om aan de bezoekers uit te reiken, net als 
in de bioscoop regelmatig het geval is.

U heeft de mogelijkheid om voor een eenmalige bijdrage 
vanaf €50,00 een bedrijfsuiting in deze goodiebags te stoppen 
(door u zelf aan te leveren). Op deze manier bent u eenvoudig 
en doeltreffend onder de aandacht van een groot publiek.

StImulAnS culturEEl lEvEn
Het mes snijdt aan twee kanten, want met uw bijdrage 
stimuleert u ook nog eens het culturele leven in Kampen. Dit 
kan voor u fiscaal aantrekkelijk zijn!

Kortom, u zoekt naamsbekendheid en vergroting van uw 
netwerk…

PrOFItEEr mEE
Wij bieden ruimte in goodiebags voor een breed publiek.
Tevens maken wij u graag attent op onze andere 
sponsorpakketten. Daarbij kunt u zich aan ons verbinden voor 
het aanstaande concert, voor een financieel jaar, of voor een 
langdurige periode. U stimuleert hierbij de cultuur in Kampen 
en u profiteert vervolgens van een positief en uitgebreid 
netwerk van onze muziekvereniging. Bedrijfsuitingen via 
Facebook en onze (nieuwe) website bereiken zo met gemak 
tussen de vijfhonderd en twee-en-half duizend unieke 
bezoekers (en dus potentiële klanten)!
Natuurlijk kunt u ons ook verblijden met uw financiële gift, 
gewoon omdat u ons een warm hart toedraagt.

Wij zijn intern bezig om het sponsorbeleid verder vorm te 
geven en denken daarbij onder andere aan speciale sponsor-/
netwerkbijeenkomsten. Wij staan graag open voor uw 
suggesties en ideeën.

Meer informatie over de sponsorpakketten vindt u op onze 
website. Voor andere vragen en/of opmerkingen kunt u zich 
wenden tot het bestuur, via 06-16 77 38 03 (vz Rico Doorn), of 
pr@debroederband.nl. 

Met muzikale groet,

PR-commissie  
muziekvereniging De Broederband Kampen

presents

Broederband@themovies

vergroot uw naamsbekendheid 
via maatschappelijk ondernemen!

wanneer 15 april 2016 waar Burgwalkerk te kampen tijd 20.00 uur prijs €7,50
reserveren reserveringen@deBroederBand.nl website www.deBroederBand.nl
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