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ZATERDAG 1 FEBRUARI 2020 - KERKPLEIN EN OMGEVING SINT-KATHERINA-LOMBEEK

GEEN MIDWINTER ZONDER SPONSORS

Hopelijk mogen we ook voor de editie van 2019 en in het 
kader van dit nieuwe goede doel rekenen op uw steun.
VZW MidWinter Lombeek houdt er aan de festiviteiten 
gratis te houden. Dat, in combinatie met de steeds hogere 
eisen van overheidswege, zorgt telkens voor een grotere 
uitdaging om ons budget rond te krijgen. Wij apprecieren 
enorm uw materiele of geldelijke steun, groot of klein, en 
durven stellen dat deze verstandig aangewend wordt!
Bovendien willen we van deze 11de editie opnieuw een ex-
tra leuke editie maken! Ook om dit te realiseren kunnen 
we uw steun echt gebruiken!
Alle details betreffende het programma, het goede doel, 
onze organisatie, ... vindt u op www.midwinter.be

NIEUW JAAR, NIEUWE STIJL!

Alle sponsormogelijkheden blijven ongeveer 
dezelfde. Van een logo op de affiche of 
flyer tot een banner op het plein of een 
advertentie op de videowall. Nog steeds 
heel wat mogelijkheden, we sommen ze 
nog eens op. 

 DE MOGELIJKHEDEN!

 Logo op affiche
 Logo in magazine
 Logo op drankbonnetjes
 Videowall (verschillende frequenties)
 Banner op het terrein
 Logo op sponsorpagina www.midwinter.be
 Logo op homepage www.midwinter.be
 Champagne (uiteraard)

Op de achterkant vind je onze voordelige pakketten, 
van brons tot zilver en zelfs diamant. 

DE SPONS EROVER!

 

WIJ HOPEN VAN HARTE OOK 
DIT JAAR OP UW STEUN TE 
MOGEN REKENEN.
 meer info en contact : info@MidWinter.be

1 februari 2020, de datum waarop de elfde editie van 
MidWinter Lombeek zal plaatsvinden. De vorige 10 edities
waren, dankzij jullie steun, telkens een groot succes met 
een hoge opkomst. Daar mag u als sponsor, samen met
ons, terecht fier op zijn! Nadat we, in onze beginjaren, 
gezorgd hebben voor een bewustmaking van de nood 
aan “de strijd tegen de ziekte van Duchenne”, in Ternat en 
ver daarbuiten, hebben we onze opbrengsten de laatste 
jaren geschonken aan lokale Ternatse G-Sport activiteiten.

We verdeelden vorig jaar  6500 Euro tussen zitvolley 
Kruikenburg, rolstoelbakset BCAT, Akabe scouts de 
Geuzen en het MPC Sint-Franciscus. 

Geen standaard pakket voor jullie? De Spons er 
over. Dan maken we graag eentje op maat en 
denken we zelfs heel graag creatief mee hoe we er
nog meer een WIN-WIN situatie van kunnen maken.



SPONSORPAKETTEN

TIN     €75
logo en Link op de website

BRONS    €150
= TIN
+ 1 fles champagne* staat gekoeld 
op u te wachten in de champagnetent.

ZILVER    €300
= BRONS
+ een extra fles champagne*
+ logo visibiliteit in de champagnetent.

GOUD     €500 
= ZILVER 
+ verhoogde visibiliteit door oa. LED Wall.

DIAMANT    €1.000
= GOUD
+ eigen spandoek
+ te bespreken activatie.

NAAM/PODIUM  €3.000
= GOUD 
+ ACTIVATIE OP MAAT

Bij overschrijving gelieve te vermelden : 
“MW Sponsoring - de firmanaam, adres en BTW-nummer” 

*Champagnebonnen 
liggen op bedrijfs-
naam voor u klaar 
aan onze infostand

CONTACTGEGEVENS
VZW MidWinter Lombeek

Meersstraat 170 - 
1742 Sint Katharina Lombeek 

BE 502.368.542

IBAN BE69 0688 9668 2878

Bezorg ons tijdig uw logo in voldoende hoge resolutie (bij 
voorkeur in vector) aan info@midwinter.be

 DE VZW LEVERT U EEN FISCAAL ATTEST (vanaf 40 Euro) OF EEN FACTUUR


