WORD KAASPOP SPONSOR

Fijn dat u KAASPOP wilt ondersteunen. Hier zijn we heel blij mee! Alleen met uw steun
kunnen wij het gratis KAASPOP festival organiseren. We weten dat we hiermee weer
duizenden muziekliefhebbers en Edam een groot plezier doen! KAASPOP programmeert
vooral lokale, nieuwe en bijzondere bands en acts. Hierdoor wordt het een uniek festival.
Als sponsor van KAASPOP laat u zien dat u van een bruisend Edam houdt!
Graag geven we u informatie over de vijf KAASPOP sponsorpakketten:

JONG, JONG BELEGEN, BELEGEN of OUD
Vriendelijke groeten,
Watcharin Luyckx
sponsors@kaaspop.nl
stichting KAASPOP Edam
Lingerzijde 26
1135 AR Edam

JONG

vanaf € 75,Uw naam wordt vermeld op www.kaaspop.nl website.
En uw naam vermeld op KAASPOP advertenties en flyers.

JONG BELEGEN

vanaf € 150,Uw naam wordt vermeld op www.kaaspop.nl website met weblink.
Uw naam wordt vermeld op KAASPOP advertenties en flyers.

BELEGEN

vanaf € 400,Uw logo (klein) op www.kaaspop.nl met weblink.
Uw logo (klein) KAASPOP advertenties, flyers en posters.
Uw logo (klein) naast de podia.
Eénmalige social-advertentie op Facebook en Instagram van KAASPOP_Edam.
“Bijzondere dank! KAASPOP wordt mede mogelijk gemaakt door...”

OUD

vanaf € 1000,Uw logo (groot) op www.kaaspop.nl met weblink.
Uw logo (groot) op KAASPOP advertenties, flyers en posters en naast de podia.
Wordt omgeroepen bij acts: “Ook dit optreden wordt mede mogelijk gemaakt door...”
Eénmalige social-advertentie op Facebook en Instagram van KAASPOP_Edam.
“Bijzondere dank! KAASPOP wordt mede mogelijk gemaakt door...”
Uw logo op shirt van KAASPOP-crew.

Note:

ANBI-status
Stichting KAASPOP Edam heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Dit houdt in dat donateurs van KAASPOP in aanmerking kunnen komen voor een extra
giftenaftrek. Meer informatie hierover vind je op belastingdienst.nl.

JONG, JONG BELEGEN, BELEGEN of OUD?

Mail uw keuze naar: sponsors@kaaspop.nl
Met uw adres, naam en organisatie, e-mail adres, telefoonnummer, logo, weblink
en eventuele social links.
U ontvangt een factuur voor het bedrag met 21% BTW. Deze kunt u overmaken onder
vermelding van het factuurnummer.

Dankzij uw sponsoring kan iedereen u zien en meegenieten
van een spetterend feest in het stadje Edam. Ook wij van
Stichting KAASPOP Edam hebben er weer zin in!
Hartelijk dank!
Namens het Bestuur
stichting KAASPOP Edam
Lingerzijde 26
1135 AR Edam

