Contact

Wilt u meer weten over Arti Vocali, omdat u
graag zingt, een mooi concert wilt bijwonen op
een unieke locatie in hartje Antwerpen of omdat
uw onderneming cultuur en welzijn hoog in het
vaandel draagt? Misschien wenst u ook uw
naam, uw merk of uw zaak meer zichtbaarheid
te geven bij een breed publiek en bij de talrijke
zakenpartners van Arti Vocali?

Sponsorbrochure
2013-2014

Neem gerust contact met ons op!

Voor meer informatie, een impressie
van onze verwezenlijkingen en onze
toekomstige projecten, surf naar
www.artivocali.be.

Bedrijfsformules & VIP-arrangementen
Projecten op maat
(huwelijksmissen,
opluistering privéprojecten,
evenementen)
Persrelaties
Ann Massart
Chris Lynen

cultuurpromotie@artivocali.be

Koninklijke Zangvereniging Arti Vocali vzw
Palmanshoevestraat 56
2610 Wilrijk
BE0411.051.950
IBAN BE33 4053 1008 1446 – BIC KREDBEBB

Bedrijfsformules &
VIP-arrangementen
Jaarsponsoring (met sectorexclusiviteit)
Duidelijke visibiliteit met logovermelding van uw
bedrijf of organisatie op onze affiches, flyers en
toegangskaarten.
Een redactionele bijdrage in ’t Artistje, ons trimestrieel ledenblad, dat verspreid wordt op 200
exemplaren onder onze leden, ereleden, relaties
en sponsors.
Uw aanklikbaar logo op onze website in combinatie met het engagement van uw onderneming.
Vermelding van uw engagement in de welkomstspeech op alle concerten en 1 pagina publiciteit in
quadri in de programmabrochure.
Branding op de voorbehouden concertstoelen en in
de receptieruimte.
25 VIP
VIP--kaarten op uitstekende zitplaatsen voor
één van onze twee jaarprojecten naar keuze (met
een persoonlijk onthaal voor uw genodigden, een
gratis programmaboekje en een exclusief moment
na het concert met dirigent en voorzitter). Extra
kaarten kunnen gereserveerd worden aan 30 euro
per ticket.
10 vrijkaarten voor het tweede jaarproject.
Daarbij zorgen wij, indien gewenst, telkens voor een
persoonlijke uitnodiging voor elk van uw gasten, een
inleiding op het concertprogramma en de nodige
praktische omkadering (wegbeschrijving, parkeermogelijkheden enz.).
Indien u aan het concert een culinaire activiteit wenst
te koppelen, kunnen wij u hierbij van dienst zijn.
U geniet van dit pakket voor 2800 euro per jaar.

Projectsponsoring
Duidelijke visibiliteit met logovermelding van uw
bedrijf of organisatie op onze affiches en flyers.
Uw aanklikbaar logo op onze website (waarop
alle ticketbestellingen geplaatst worden) gedurende 3 maanden voorafgaand aan het concert.
Vermelding van uw ondersteuning van het project
in de welkomstspeech bij aanvang van het concert en 1 pagina publiciteit in quadri in de programmabrochure.

Overige formules
1 pagina publiciteit in de programmabrochure
samen met 2 VIP-tickets: 250 euro (eventuele
extra plaatsen aan 30 euro per ticket).
Logovermelding op onze website: 50 euro per
jaar.

Andere vormen van ondersteuning en cultuurpromotie zijn uiteraard bespreekbaar en proberen wij
naar uw wensen samen met u uit te werken.

10 VIP
VIP--kaarten op uitstekende zitplaatsen voor het project in kwestie (met een persoonlijk onthaal voor uw genodigden, een gratis programmaboekje en een exclusief moment na het concert
met dirigent en voorzitter).
Extra kaarten kunnen gereserveerd worden aan 30 euro
per ticket.
Daarbij zorgen wij, indien gewenst, voor een persoonlijke uitnodiging voor elk van uw gasten,
een inleiding op het concertprogramma en
de nodige praktische omkadering (wegbeschrijving,
parkeermogelijkheden enz.).
Indien u aan het concert een culinaire activiteit wenst
te koppelen, kunnen wij u hierbij van dienst zijn.
U geniet van dit pakket voor 1250 euro per project.

Ons jaarconcert wordt telkens twee
keer uitgevoerd.

