
1 - 2 juli

Optioneel in overleg.
Max. 36 m².

Max. 4 m diep.

Sponsoropties
1 en 2 juli is het zo ver; Het Happy Dog Hondenweekend!
Het beloofd een spectaculair weekend te worden dat 
bestaat uit meerdere terreinen en onderdelen. Waarb
we rekenen op veel (inter)nationale bezoekers!

Pakket
A

Mogelkheden

Partner van het event.
Uw bedrfslogo komt op onze poster, yer, Social Media
& medewerkerskleding als ‘partner van het event’. 

Podium
Achter het podium van de prsuitreiking ‘mooiste
Duitse herder van Nederland’  zal uw logo worden
geplaatst.

Deelnemerskaarten
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Tdens het event zn er verschillende activiteiten, 
u ontvangt een X aantal kaarten om deel te nemen aan de 
activiteiten. Een cadeau voor uw werknemers!

20 toegang/
deelnemerkaarten.
+ 4 VIP - kaarten

10 toegang/
deelnemerkaarten.
+ 2 VIP - kaarten

5 toegang/
deelnemerkaarten.

3 toegang/
deelnemerkaarten.

2 toegang/
deelnemerkaarten.

10 advertentie-
blokken per
sponsor.

5 advertentie-
blokken per
sponsor.

Full-colour A4.
Dient digitaal
ingeleverd te 
worden.

25 M Spandoek
5 x Vlag

Optioneel in overleg.
Max. 36 m².

Full-colour A5.
Dient digitaal
ingeleverd te 
worden.

Full-colour A5.
Dient digitaal
ingeleverd te 
worden.

Full-colour A6.
Dient digitaal
ingeleverd te 
worden.

Zwart-Wit A6.
Dient digitaal
ingeleverd te 
worden.

12 M Spandoek
5 x Vlag

5 M Spandoek
3 x Vlag

Advertentie catalogus
Tdens het event zullen er informatieboekjes
worden verspreid met alle ins & outs over het event.
Het is mogelk om hierin een advertentie te plaatsen.

Spandoek / Vlag
Over het gehele terrein kunnen uitingen worden 
geplaatst. Belangrk is dat w vroegtdig de juiste
materialen ontvangen. 

Standruimte
Op het terrein is het mogelk om een standruimte
te huren. Dit alles in overleg/aanvraag met Mabel
mabel@happydog.nu

Pakket
B

Pakket
C

Pakket
D

Stand
huren?

€ 1.500 € 750 € 375 € 150 € 12,50
per m²



o o o o o...m² 

Sponsoropties
Antwoordformulier

1 - 2 juli

Naam______________________________________________________________________________________

Adres______________________________________________________________________________________

Woonplaats_________________________________________________________________________________

Telefoon____________________________________________________________________________________

E-mail______________________________________________________________________________________

Keuze sponsorpakket:

W verklaren hierb het verschuldige bedrag a € .......... te zullen voldoen aan de organisatie, znde hondenvereniging Wouwse plantage.

Ondertekening:

___________________________ Datum:_____________________

Let op: Voor alle deelnamekaarten is aanmelden b desbetreffende workshop/activiteit verplicht (houdt onze website www.hondenweekend.nl en/of Facebookpagina goed in de gaten. Vol = Vol)
Alle onlinematerialen ontvangen w graag voor 10 juni ‘23. Spandoeken en/of vlaggen ontvangen w graag voor 24 juni ‘23. Vragen en bestanden (Hoge resolutie) mogen worden verzonden naar:
Mabel@happydog.nu 

Aeveradres spandoeken: Hondenvereniging Wouwse Plantage - Julianaweg 12 4725 SJ Wouwse Plantage. 

Standruimtes: In overleg met Mabel@happydog.nu
Opbouwen: Vrdag 30 juni gehele dag   |    zaterdag 06  - 08  uur. Afbreken kan na het event (zondagavond). Stroom is mogelk op aanvraag. 

Na ondertekening van het formulier ontvangt u automatisch een factuur, alle genoemde bedragen zn exclusief btw.Na ondertekening van het formulier ontvangt u automatisch een factuur, alle genoemde bedragen zn exclusief btw.

A B C D Stand
ruimte




