Balans Hippique
Balans Hippique is hét hippische gezondheidsevenement. Sinds 2014 werkt een team professionals
aan kwaliteitsvolle evenementen. Tijdens de evenementen van Balans Hippique komen verschillende
onderdelen aan bod die betrekking hebben op de gezondheid van paard en ruiter.
Op zaterdag 24 maart wordt er een nieuwe Balans Hippique dag gehouden bij Hippisch Centrum
Exloo.
€ 1.000,-

PRIJS HOOFDSPONSOR EVENEMENT

Naamsvermelding op het gedrukte programma
Naamsvermelding en logo op het gedrukte programma
Naamsvermelding op de website
Naamsvermelding op social media
Naamsvermelding op de nieuwsbrief
Plaatsen van reclameborden in de pistes
Naamsvermelding en logo op de website
Naamsvermelding en logo op social media
Naamsvermelding en logo op de nieuwsbrief
Audio/videopresentatie tijdens het evenement
Artikel op website en social media
Artikel op nieuwsbrief
Standruimte
Naamsvermelding en logo bij het emailverkeer
Rubrieksponsor
Promotiefilm

Bedrag
€ 20
€ 30
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 75
€ 75
€ 75
€ 75
€ 100
€ 100
€ 175
€ 175
€ 175
€ 250

Opties aanvinken

Overeenkomst
Bedrijf
Contactpersoon*
Adres*
Postcode*
Telefoon*
Email
Website
*verplicht
Algemene bepalingen
- De standhuur dient u vooraf te voldoen. Na betaling ontvangt u van ons een bevestiging
waarmee de standhuur definitief is.
- Het geven van een clinic of een presentatie is alleen mogelijk in overleg met de organisatie.
- U dient voor aanvang van het evenement uw stand in te richten.
- Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming dranken en etenswaar te
verkopen.
- Flyeren is alleen toegestaan vanuit uw stand.
- Het onderverhuren van een stand is niet toegestaan. Indien u uw stand wilt delen met een
ander bedrijf kunt u contact opnemen via Anouk@balanshippique.nl
- U dient de stand schoon achter te laten, anders zal de organisatie deze kosten op u verhalen.
- Balans Hippique is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor ongevallen die
door deelname aan het evenement kunnen optreden.

Hierbij verklaart bovengenoemde promotiemogelijkheden af te willen nemen voor het Balans Hippique
evenement op zaterdag 24 maart 2018.
Graag aankruisen welke promotiemogelijkheden u wenst af te nemen en dit formulier ondertekend
opsturen of mailen naar:
Balans Hippique
Bergse Pad 8
4847 NC Teteringen
076-88 88 081
anouk@balanshippique.nl

Datum: ___-___-2018

Handtekening: ________________

