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Omschrijving

Naamsvermelding op sponsortoren(s)
Logo vermelding op sponsortoren
Reclameboodschap op ledwall (15 sec.)

Het Stadsfeest is er voor de bezoeker maar
juist ook voor de Doetinchemse ondernemers,
Horeca en winkeliers
Het Stadsfeest Doetinchem is een niet te missen podium
voor ondernemend Doetinchem. Meer dan 100.000
bezoekers in 4 dagen! Hebben jullie er als ondernemers,
winkeliers en horeca de afgelopen jaren eigenlijk wel
uitgehaald wat erin zit?
Nee daar kunnen we eerlijk in zijn, dat hebben we niet
optimaal gedaan. Samen kunnen we Doetinchem veel
beter op de kaart zetten. Wij als organisatie willen dat de
ondernemer maximaal profiteert van het Stadsfeest en
tegelijkertijd willen we ook dat iedere ondernemer een
trotse ambassadeur is van dit mooie jaarlijkse evenement.

Ga je een stapje verder dan wordt jouw naam ook getoond
op de Led wall op het Simonsplein en beschik je op de
zaterdag over jouw eigen marktkraam in de binnenstad.
Jouw eigen etalage voor duizenden Stadsfeest bezoekers.
Wil je er echt voor zorgen dat de bezoeker niet meer om
jou heen kan dan plaats je jouw eigen reclame boodschap
op het grote scherm op het Simonsplein of maken we een
uitgebreider pakket volledig op maat.
Neem voor meer informatie contact met ons op.
Contactpersonen:

Daarom pakken we het in 2017 anders aan. Van klein
tot groot, er is voor ieder wat wils. Stap je in als vriend
van het Stadsfeest dan ben je sowieso verzekerd van
naamsvermelding op de website en social media,
exposure tijdens het Stadsfeest op diverse plekken in de
stad en heb je toegang met 2 personen tot de SLIGRO
ondernemersborrel waar je kunt netwerken met collega
ondernemers uit de regio.

Robin van Leeuwen
06-41208750
Erik Pubben
06-52680605

Naamsvermelding op ledwall
Logo vermelding op ledwall
EIGEN MARKTKRAAM OP ZATERDAG en zondag
op=op
GRATIS TOEGANG ONDERNEMERSBORREL
NAAMSVERMELDING WEBSITE EN SOCIAL MEDIA

VRIEND
€250,-

SPONSOR
€500.-

PARTNER
€1250,-
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