Megan van Vuuren
Akkerstraat 2
6135 GP Sittard
06-18812717
info@dancestudio-onfire.nl
www.dancestudio-onfire.nl

Geachte heer/mevrouw,

KVK: 66687632
BTW: NL220618215B01
BANK: NL52 SNSB 0938 2752 75

De wedstrijdteams van Dance Studio On Fire zijn op zoek naar sponsoren.
Wie zijn wij?
Dance Studio On Fire is gevestigd in Sittard. Onder leiding van Megan van Vuuren opende de dansstudio in
september 2016 haar deuren.
Dance Studio on Fire wordt bij Nederlandse wedstrijdbonden zoals Hiphop Unite, Shell we Dance en Dutch
Dance Sports vertegenwoordigd door 3 hiphop wedstrijdteams: Power Shot, What Ever en Black Widow. Ook
dansen zij verschillende optredens in en rondom Sittard. Voor deze 3 teams zijn wij op zoek naar sponsoren. De
teams hebben sponsoring nodig omdat er veel bij komt kijken om de teams mee te mogen laten doen aan
wedstrijden. Zo moeten ze kleding hebben, inschrijf- en entreegelden betalen etc. Hieronder kunt u lezen wat wij
doen voor onze sponsoren.
Wat kunt u van ons verwachten?
- Naamsvermelding/ logo en link op de sponsorpagina van de website
- Naamsvermelding / logo op de Facebook pagina van Dance Studio On Fire
- Logo op diverse kleding die gedragen wordt naar optredens en wedstrijden
- Een optreden van de wedstrijdteams op een van uw evenementen
Op de volgende bladzijde vindt u de sponsormogelijkheden en de bedragen. Bij interesse graag het
sponsorcontract invullen en aanvinken op welke manier u graag wil sponsoren.
Alvast bedankt namens de dansers van Dance Studio On Fire.

Met vriendelijke groeten,

Megan van Vuuren
Dance Studio On Fire

Megan van Vuuren
Akkerstraat 2
6135 GP Sittard
06-18812717

Sponsormogelijkheden

info@dancestudio-onfire.nl
www.dancestudio-onfire.nl
Hoofdsponsor

KVK: 66687632
BTW: NL220618215B01
BANK: NL52 SNSB 0938 2752 75

-

Bestaande uit:
Naamsvermelding/ logo en link op de sponsorpagina van de website
Naamsvermelding / logo op de Facebook pagina van Dance Studio On Fire
Logo op diverse kleding die gedragen wordt naar optredens en wedstrijden
Een optreden van de wedstrijdteams op een van uw evenementen

-

Kosten:
Maandelijks een betaling van €50,- (excl. btw) gedurende 10 opeenvolgende maanden
Óf éénmalig een betaling van €500,- (excl. btw)

Subsponsor
-

Bestaande uit:
Naamsvermelding + logo en link op de sponsorpagina van de website
Naamsvermelding + logo op de Facebook pagina van Dance Studio On Fire
Een optreden van de wedstrijdteams op een van uw evenementen

-

Kosten:
Maandelijks een betaling van €25,- (excl. btw) gedurende 10 opeenvolgende maanden
Óf éénmalig een betaling van €250,- (excl. btw)

Eenmalige sponsoring
-

Bestaande uit:
Naamsvermelding + logo op de sponsorpagina van de website
Naamsvermelding + logo op de Facebook pagina van Dance Studio On Fire

-

Kosten:
Éénmalig een betaling van €50,- (excl. btw)

Vrienden van On Fire
-

Bestaande uit:
Naamsvermelding op de sponsorpagina van de website

-

Kosten:
Elke bijdrage is welkom!

Megan van Vuuren
Akkerstraat 2
6135 GP Sittard
06-18812717
info@dancestudio-onfire.nl
www.dancestudio-onfire.nl

Sponsorcontract
Naam bedrijf/particulier:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mailadres:

KVK: 66687632
BTW: NL220618215B01
…………………………………………………………………………………………………….
BANK: NL52 SNSB 0938 2752 75
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….

Gelieve aan te kruisen wat voor u van toepassing is:
○
○
○
○

Hoofdsponsor
Subsponsor
Eenmalige sponsoring
Vrienden van On Fire

Betaling:
○
○

Bedrag: ………………….

(U ontvangt maandelijks of eenmalig een factuur van Dance Studio On Fire)

Eenmalig
Per maand

Gelieve uw logo aan te leveren via e-mail: info@dancestudio-onfire.nl

Bedankt namens de dansers van Dance Studio On Fire!

