
Voorwoord 
Voor bedrijven is het soms aantrekkelijk om evenementen te sponsoren, om 
naamsbekendheid te krijgen, producten aan te prijzen en wat nog meer. Ook het 
oktoberfest Nuenen heeft deze mogelijkheid voor bedrijven en wat de 
meerwaarde voor uw bedrijf kan zijn. Dit d.m.v. verschillende sponsor pakketten 
met de verschillende mogelijkheden. 

 

 
Even voorstellen 

 

Stichting Oktoberfest Nuenen is een initiatief van 2 horecaondernemers uit 
Nuenen, Bart vd Ven (RKSV Nuenen) en Rene vd Berk (Cafe Rene) met als doel 
om een jaarlijks terugkerend evenement te organiseren m.m.v. vele vrijwilligers 
en bedrijven om Nuenen bruisend en levend te houden en vooral te promoten. 
Dit d.m.v. spectaculaire optredens in een volledig ingerichte, sfeervolle tent wat 
voor een grandioos feest zal zorgen voor iedereen, dus zowel jong als oud. 

Dit kan natuurlijk niet zonder samenwerking en daarom werken we samen met  

1. Gemeente Nuenen 
2. Sponsoren 
3. Lokale verenigingen 
4. Bedrijven 

Zonder deze samenwerking is het zeer moeilijk om zo’n evenement op poten te 
zetten en naast de opbrengst uit de kaartverkoop en de horeca en de 
medewerking van vrijwilligers is er ook behoefte aan sponsoren om een 
dergelijk evenement neer te zetten. 

Sponsoring kan op meerdere manieren, d.m.v. een financiële of een materiele 
bijdrage. Ook staan wij open voor ideeën om dit evenement succesvol te maken 
dus hebt u een idee?? Schroom niet om dit te uiten. 

 

 

 



Wat zijn de voordelen voor u 
 

 Sponsoring is aftrekbaar van de belasting (75%) 
 Gratis toegang tot het evenement 
 Afhankelijk van de sponsorbijdrage vermelding op de website, 

beeldschermen die in de tent aanwezig zijn en/of banners bij de 
ingang of op het terrein 

 Mond tot mond reclame bij particulieren en organisatie 
 

Welke sponsorpakketten 
 

Goud €500,- 

 6 vrijkaartjes 
 Logo en bedrijfsnaam op website 
 Logo bij ingang en op de beeldschermen 

 

zilver €250,- 

 4 vrijkaartjes 
 Logo en bedrijfsnaam op website 
 Logo op beeldscherm 

 

                 Brons €125,- 

 2 vrijkaartjes 
 Logo en bedrijfsnaam op website 
 Logo op beeldscherm 

 

 

 



sponsorcontract 
 
 

voor ieder sponsorpakket wordt met u een contract opgesteld met daarin de 
verplichtingen van beide partijen. 

 

 

Contact 
 

Interesse?  Mail vandaag nog naar info@oktoberfestnuenen.nl 

Wij zullen na uw aanvraag contact met u opnemen. 

mailto:info@oktoberfestnuenen.nl

