
Sponsor-pakketten tbv het LIONS Asperge-diner 9 juni 2018 

 

 
 

Pakket 1 - Vrienden van de Lions - € 150,-- 
- Naamsvermelding op de banner  
- Naamsvermelding op de website 
- Naamsvermelding in de ‘bedankadvertentie’. 
 

Pakket 2 - € 350,-- 
- Naamsvermelding of logo op de banner  
- Naamsvermelding op de website 
- Naamsvermelding in de ‘bedankadvertentie’ 
              plus 
- Placemat vermelding 
- 2 toegangskaarten (à 50,--) 
 

Pakket 3 –  € 500,-- 
Aanbieden van Welkomstdrankje  
voor rekening van 1 of meerdere sponsors, met 
vermelding van bedrijfsnaam bij ingang (dit 
drankje wordt U aangeboden door..).  
Voorts:  
- Naamsvermelding op de banner  
- Naamsvermelding op de website 
- Naamsvermelding in de ‘bedankadvertentie’. 

Pakket 4 - € 500,-- 
- Naamsvermelding op de banner  
- Naamsvermelding op de website 
- Naamsvermelding in de ‘bedankadvertentie’ 
              plus 
- Vermelding op de menukaart 
- 2 toegangskaarten (à 50,--) 

Pakket 5 - € 750,-- 
- Naamsvermelding op de banner  
- Naamsvermelding op de website 
- Naamsvermelding in de ‘bedankadvertentie’ 
              plus 
- Vermelding op de servetring* (1 sponsor) of  
- Op de sleeve voor bestek* (max 3 sponsors) 
- 2 toegangskaarten (à 50,--) 
 
*zolang de mogelijkheid bestaat, anders conform 
vermelding van pakket 4. 
 

Pakket 6- € 1.000,--   
- Naamsvermelding op de banner  
- Naamsvermelding op de website 
- Naamsvermelding in de ‘bedankadvertentie’ 
              plus 
- Vermelding op de menukaart 
- 2 toegangskaarten (à 50,--) 
- Naamsvermelding op de ijskoelers 
- Pop-up marketing package voor 6 maanden 
door Pro-Social Solutions (prosocialsolutions.com)  
 

Pakket 7 - € 1.500,-- Hoofdsponsor 
- Naamsvermelding op de banner  
- Naamsvermelding op de website 
- Naamsvermelding in ‘bedankadvertentie’ + 
- vermelding op de menukaart 
- 2 toegangskaarten (à 50,--) 
- Pop-up marketing package voor 6 maanden 
door Pro-Social Solutions (prosocialsolutions.com)  

en als enige sponsor op de opvouwbare 
boodschappentas met naamsvermelding (als  
give away na afloop van het feest). 
 

Met Uw bijdrage ondersteunen wij lokale 
goede doelen zoals:  
 

 
 
 

 Lidmaatschap  Molen van Sloten 

 Museum Cie Badhoevedorp 

 Zorgboerderij de Badhoeve 
 
zie verdere omschrijving van de goede doelen 

 



Pop-up marketing package  

voor 6 maanden aangeboden door Pro-Social Solutions als 

onderdeel van Pakket 6 (€ 1.000,--) en Pakket 7 (€ 1.500,--) 

Welkom in de wereld van pop-up marketing 

 

Om meer nieuwe klanten te bereiken is het belangrijk dat u uw doelgroep bereikt binnen  

uw afzetgebied. Om dit mogelijk te maken gebruikt Pro-Social Solutions geavanceerde 

algoritmes die de locatie van uw doelgroep nauwkeurig bepaalt. Hierdoor bereiken zij  

uw doelgroep altijd binnen uw afzetgebied, en stijgt de kans op een bezoek explosief. 

 

Voeg hieraan toe dat al deze mensen ook nog eens een smartphone op zak hebben.   

Pro-Social Solutions zorgt ervoor dat u middels een pop-up bericht binnenkomt op de 

smartphone van uw doelgroep. Hierdoor zijn uw klanten slechts één klik verwijderd van een 

bezoek of aankoop. Een groot aantal (aansprekende) opdrachtgevers gingen u reeds voor:  

 Gassan Diamonds  

 Coronel Racing  

 Ramada Apollo Hotel  

 de Veranda (Restaurant bij de Bosbaan) 

 Jumpsquare Indoor met circa 30 vestigingen 

 Makelaarsgroep AMEO, Sportscholen, Uitzendbureaus etc. 

 

Wist u dat pop-up marketing ook wordt ingezet voor het  

                  werven van nieuwe medewerkers ?                                                             

 
                                                visit us at prosocialsolutions.com 


