Sponsorpakketten

JoomlaDagen 2019
17 en 18 mei 2019 - Utrecht

Zonder sponsoren geen JoomlaDagen!
De jaarlijkse JoomlaDagen worden sinds 2006 georganiseerd en zijn uitgegroeid tot hét jaarlijkse
Joomla-evenement van Nederland waarin de Nederlandse community bij elkaar komt om kennis te delen,
inspiratie op te doen en te netwerken.
Het evenement wordt georganiseerd door vrijwilligers van Stichting Joomla Nederland. Deze non-profit stichting
is opgericht ter ondersteuning en promotie van Joomla in het Nederlands taalgebied.
Je financiële sponsorbijdrage wordt gebruikt om de locatie, de lunch en alle benodigde faciliteiten en te kunnen
realiseren. Dankzij jouw bijdrage kunnen we de toegangsprijs voor de JoomlaDagen zo laag mogelijk houden.
Voor de sponsoring hebben we sponsorpakketten samengesteld. Zit hier geen pakket naar wens tussen of heb je
een ander idee? Laat het ons vooral weten en samen komen we vast tot een sponsorpakket op maat!

Diamant

Goud

Zilver

Brons

200%

Sponsorpresentatie

Ja

Optioneel

Optioneel

-

-

Logo op naambadge

Ja

-

-

-

-

Joomla-bokaal sponsor

Ja

-

-

-

-

Zaal vernoeming

Hoofdzaal

Subzaal

-

-

-

Booth

Ja

Ja

Optioneel (+ 500 euro)

-

-

Rolbanners

Eigen rolbanner in eigen
zaal + centrale ruimte

Eigen rolbanner in eigen
zaal + centrale ruimte

Logo op sponsors
rolbanner

Logo op sponsors
rolbanner

(Bedrijfs)naam op
sponsors rolbanner

Website

Logo op homepage +
bedrijfsprofiel in max.
200 woorden op
sponsorpagina

Logo op homepage +
bedrijfsprofiel in max.
150 woorden op
sponsorpagina

Logo op homepage +
bedrijfsprofiel in max.
100 woorden op
sponsorpagina

Bedrijfsprofiel in max.
50 woorden op
sponsorpagina

(Bedrijfs)naam op
sponsorpagina

Programmaboekje

Logo voorzijde + 1
advertentie hele pagina

Logo achterzijde + 1
advertentie halve pagina

Logo op
sponsorpagina

Logo op
sponsorpagina

(Bedrijfs)naam op
sponsorpagina

Logo in nieuwsbrief

Ja

Ja

Ja

-

-

Vermelding social
media

Ja

Ja

Ja

-

-

Logo op goodiebag

Ja

Ja

-

-

-

Item in goodiebag

Ja, max. 3 items

Ja, max. 2 items

Ja, max. 1 item

Ja, max. 1 item

-

Vrijdag + Social +
Zaterdag ticket
(t.w.v. 190 euro)

3x

2x

1x

1x

1x

Max. aantal sponsors

1

3

6

onbeperkt

onbeperkt

€ 3000,-

€ 2000,-

€ 1000,-

€ 500,-

€ 380,- (via ticketshop)

