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4 FEBRUARI 2019
T heater A an de Sl i nger

SPONSOR PROGRAMMA



Sponsorpakket Brons (€ 250,-)

Uitreiking sportprijzen
- Aanwezigheid met 2 personen
- 1 consumptiebon p.p.

Communicatieve uitingen  
(logo, naamsvermelding, weblink)
- Website www.sportgalahouten.nl 
- Social Media
- Nieuwsbrief Sportpunt Houten
- Programmaboekje Sportgala Houten

Uitnodiging Meet & Drink op vrijdag  
9 november
- Sponsorbijeenkomst waar sport en 

bedrijfsleven elkaar ontmoeten

Exclusieve uitnodigingen vanuit partners 
van het Sportgala Houten

Exclusief interactief voorprogramma  
is voor eigen rekening à € 10,- p.p.

Sponsorpakket Zilver (€ 500,-)

Interactief voorprogramma
- Aanwezigheid met 2 personen
- Zichtbaarheid via communicatieve uitingen 

(zie kopje communicatie uitingen)

Uitreiken sportprijzen
- Aanwezigheid met 4 personen
- Advertentie (1 dia-slide) in sponsorfilm in 

theaterzaal
- Zichtbaarheid via communicatieve uitingen 

(zie kopje communicatie uitingen)
- Consumptiebonnen, 3 p.p.

Communicatieve uitingen  
(logo, naamsvermelding, weblink)
- Website www.sportgalahouten.nl
- Social Media
- Nieuwsbrief Sportpunt Houten
- Programmaboekje Sportgala Houten

Sportgala  
       Houten:  
 4 februari 2019
Het Sportgala Houten kan niet zonder zijn 
partners! Belangrijke kernwaarde van het 
Sportgala Houten is de samenwerking met 
lokale partners uit Houten en omstreken. 
Samen versterken we elkaar en bieden wij 
partners een podium met veel diversiteit  
aan organisaties: sport, politiek en het 
bedrijfsleven. Ons streven is om iedereen 
optimaal op zijn manier tot zijn recht te laten 
komen in voorbereiding op én tijdens het 
Sportgala Houten. Dit doen we door onze 
sponsorpakketten als leidraad te gebruiken 
en vooral – waar gewenst – gezamenlijk te 
kijken hoe we onze samenwerking invullen. 
Creativiteit en eigen wensen worden hierin 
aangemoedigd! Wij hopen op deze manier  
u een onvergetelijke avond te bezorgen.  
Doet u mee?

Sponsorpakketten

Het Sportgala Houten biedt u drie 
verschillende sponsorpakketten aan, met 
sponsorpakket Brons als basispakket.  
De sponsorpakketten bieden u als partner 
meer ruimte en mogelijkheden in aanloop 
naar en op het Sportgala Houten.

Sportpunt Houten 
Randhoeve 221-11, 3995 GA Houten

Contact: Jolijn Hoek-van de Giessen 
06 - 23 62 04 80, jolijn@sportpunthouten.nl

www.sportgalahouten.nl
www.sportpunthouten.nl
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- Banner in de foyer – gemaakt door 
Sportpunt Houten

- Eigen spandoek/banner in de zaal van het 
voorprogramma

Uitnodiging Meet & Drink op vrijdag  
9 november
- Sponsorbijeenkomst waar sport en 

bedrijfsleven elkaar ontmoeten

Exclusieve uitnodigingen vanuit partners 
van het Sportgala Houten

Sponsorpakket Goud (€750,-)

Interactief voorprogramma:
- Aanwezigheid met 4 personen
- Interview
- Zichtbaarheid via communicatieve uitingen 

(zie kopje communicatie uitingen)

Uitreiken sportprijzen
- Aanwezigheid met 6 personen
- Advertentie (3 dia-slides) in sponsorfilm  

in theaterzaal
- Zichtbaarheid via communicatieve uitingen 

(zie kopje communicatie uitingen)
- Consumptiebonnen, 4 p.p.

Communicatieve uitingen  
(logo, naamsvermelding, weblink)
- Poster (bij tijdige overeenkomst)
- Website www.sportgalahouten.nl
- Social Media
- Nieuwsbrief Sportpunt Houten
- Sponsordoek(en) in sporthal, zaal en/of 

foyer
- Redactioneel artikel (Groentje, o.v.)
- Entreekaarten
- Advertentie en/of logo programmaboekje 

Sportgala Houten
- Eigen spandoek/banner in de zaal 

(voorprogramma en prijsuitreiking)

Uitnodiging Meet & Drink op vrijdag  
9 november
- Sponsorbijeenkomst waar sport en 

bedrijfsleven elkaar ontmoeten

Exclusieve uitnodigingen vanuit partners 
van het Sportgala Houten

Sponsorpakket Goud Plus (€750,-
+ tegenprestatie; sponsoring 
in natura)

Interactief programma
- Tafel met genomineerden van de 

gesponsorde sportprijs
- Interview
- Optioneel: mogelijk maken van een gang 

tijdens het diner

Uitreiken sportprijzen 
- Kort interview
- Fotomomenten met winnaar gesponsorde 

sportprijs
- Radio-interview met winnaar sportprijs,  

na prijsuitreiking

Tegenprestatie vanuit sponsor
- Past dit niet bij u? We kijken graag 

gezamenlijk naar een passende (actieve) 
invulling

Alle sponsorrechten uit  
Sponsorpakket Goud (€750,-)
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Badoux zorgt ervoor dat uw ideeën tot leven komen.  
Dat ze concreet worden. Met het accent op het juiste thema binnen het 
creatie-proces werken we stap voor stap naar een uniek eindproduct.  
Dat zich onderscheidt door finesse en overtuiging. 

Badoux speelt een dienende rol, maar heeft de regie strak in handen.  
Alles om u als opdrachtgever te laten floreren. En op het juiste moment  
de gewenste marketinginstrumenten te leveren. 

Badoux spreekt de taal van de marketeer, de ontwerper, de ondernemer! 
Met een ervaren team van professionals vormen we een solide schakel  
en krijgt u op elke vraag een helder antwoord. 
Wij zijn trots op onze langdurige relaties met klanten, onze uitdagende 
opdrachten en ons prachtige vak! 

Elke dag een goed gevoel...  

Badoux, ideas brought to life

Lichtschip 25, 3991 CP  Houten   |   030 289 99 69   |   info@drukkerijbadoux.nl   |   drukkerijbadoux.nl

   Drukkerij Badoux  
               al jaren vaste partner   

         van het Sportgala Houten


