
LAAT UW BEDRIJF SCHITTEREN TIJDENS WINTER WONDERLAND!

In dit bewogen jaar zijn we voornemens om het jaar mooi te gaan afsluiten met een coronaproof Winter 
Wonderland. En dit kunnen we uiteraard niet alleen! Hierbij hebben we u als sponsor, meer dan ooit, 
hard nodig. Tijdens de aankomende editie mag een sfeervol aangeklede ijsbaan uiteraard niet ontbreken. 
Laat uw bedrijf schitteren op de ijsbaan!

Note: Indien er maatregelen worden opgelegd waardoor het niet mogelijk is de ijsbaan te openen wordt 
de overeenkomst ontbonden en wordt het sponsorbedrag teruggestort. 

WAT WIJ BIEDEN
Gedurende deze periode van 30 dagen zijn er diverse mogelijkheden om uw bedrijf onder de aandacht te brengen 
bij (school)kinderen, (internationale) studenten, Enscheders en bezoekers uit de regio. De binnenstad van Enschede 
is deze maand the place to be in Twente. Alleen al op de zaterdagen bezoeken veel mensen de binnenstad voor 
hun kerstaankopen. Middels onderstaande sponsorpakketten bieden wij u de mogelijkheid te participeren in dit 
prachtige evenement. Mocht u zelf aanvullende ideeën c.q. wensen hebben dan horen wij dat vanzelfsprekend graag.

Bordsponsor Goud
•  Een reclamebord aan de boarding van de ijsbaan van 250 x 70 cm incl. fabricage en montage.
• Grotere naamsvermelding op het Vriendenbord bij de entree van de ijsbaan.
•  50 schaatspakketten: een entreebewijs voor de ijsbaan incl. schaatshuur en een consumptie in het Schaatscafé.
•  Logo vermelding op winterwonderland.nu
•  Uitnodiging voor de openingsavond op vrijdag 4 december met een gezellige borrel en hapjes in het Schaatscafé.
 Pakketaanbieding Bordsponsor Goud €  1.250,00 excl. BTW

Bordsponsor Zilver
•  Een reclamebord aan de boarding van de ijsbaan van 250 x 70 cm incl. fabricage en montage.
•  25 schaatspakketten: een entreebewijs voor de ijsbaan incl. schaatshuur en een consumptie in het Schaatscafé.
•  Logo vermelding op winterwonderland.nu
• Uitnodiging voor de openingsavond op vrijdag 4 december met een gezellige borrel en hapjes in het Schaatscafé.
 Pakketaanbieding Bordsponsor Zilver €  1.000,00 excl. BTW

Bordsponsor Brons
•  Een reclamebord aan de boarding van de ijsbaan van 250 x 70 cm incl. fabricage en montage.
•  Logo vermelding op winterwonderland.nu
• Uitnodiging voor de openingsavond op vrijdag 4 december met een gezellige borrel en hapjes in het Schaatscafé.
 Pakketaanbieding  Bordsponsor Brons €  750,00 excl. BTW

VRIEND VAN DE IJSBAAN
Een vriend van de IJsbaan wordt vermeld op het bord ‘Deze ijsbaan is mede mogelijk gemaakt door’, welke prominent 
in het schaatscafé wordt geplaatst. Er zijn twee vriendenpakketten samengesteld, te weten:

Vriend van de ijsbaan PLUS
• Naamsvermelding op het Vriendenbord in het schaatscafé van de ijsbaan.
•  25 schaatspakketten: entreebewijs voor de ijsbaan incl. schaatshuur en een consumptie in het Schaatscafé.
 Pakketaanbieding Sympathisant Plus €  400,00 excl. BTW

Vriend van de ijsbaan
• Naamsvermelding op het Vriendenbord in het schaatscafé van de ijsbaan.
 Pakketaanbieding Vriend €  250,00 excl. BTW

Wilt u nog meer aandacht, bijvoorbeeld als hoofdsponsor of stersponsor, of een pakket op maat? 
Neem dan vandaag nog contact op met 
Enschede Promotie / Monique Richters tel.: 053 4801970 / monique@enschedepromotie.nl
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