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Pakket exclusief BBB+                         € 1000,-*
Optie 1: Vermelding naam en logo op consumptiebonnen (minimaal 50.000 bonnen) + overige invulling

Optie 2: Vermelding naam op schorten vrijwilligers + overige invulling

Bonte Boete Belaeving
Op vastelaoveszaterdag maakt heel Peel en Maas zich weer 
op voor een nieuwe editie van de Bonte Boete Belaeving! 
Een spectaculair buitenevenement georganiseerd voor alle 
inwoners van Peel en Maas.

De Bonte Boete Belaeving is een geweldig 
vastelaovesfeest, in de open lucht. Een 
unieke belevenis voor jong en oud! 
Dit jaarlijks op vastelaoveszaterdag 
terugkerende evenement vindt plaats 
op het plein voor het Huis van de 
Gemeente in Panningen.  

De Bonte Boete Belaeving start in de ochtend. 
Ons programma staat boordevol met 
optredens van met name artiesten uit ons 
eigen Peel en Maas, aangevuld met enkele 
bekende vastelaovesartiesten.

Een evenement dus wat midden in de gemeenschap staat. Jong 
en oud die samen de vastelaovend in onze eigen Gemeente 
komen vieren. Voor u als ondernemer is de Bonte Boete 
Belaeving dan ook een unieke kans om een breed publiek aan 
te spreken, voor naamsbekendheid en in grote omgeving. De 
voorgaande edities werden drukbezocht en ook dit jaar hopen 
wij op meer dan 4.000 bezoekers. Wij hopen dan ook dat we bij 

de organisatie van dit evenement mogen rekenen op 
uw steun, in welke vorm dan ook. 

In deze brochure leest u wat we allemaal 
in petto hebben en op welke manier u 
uw onderneming kunt profi leren tijdens 
dit unieke evenement. We hebben 
verschillende sponsorpakketten opgesteld, 

maar staan uiteraard ook altijd open voor 
maatwerk. Alvast bedankt voor uw steun!

Sponsorpakketten Bonte Boete Belaeving BBB BB B

Vermelding naam & logo website BBB + link naar eigen website

Vermelding naam & logo social media BBB | Facebook & Instagram (+/- 2000 volgers) 

Vermelding naam & logo op posters BBB

Consumptiebonnen op factuur vóóraf te bestellen

Aantal consumptiebonnen 60 40 20

Vermelding naam en logo op apart scherm bij podium ± 10x per uur ± 5x per uur± 5x per uur
(gebundeld)(gebundeld)

Vermelding naam en logo op algemeen scherm bij podium ± 2x per uur
(gebundeld)

Eigen belaevingstafel

€ 750,-* € 500,-* € 250,-*

* sponsorbedragen zijn exclusief BTW



LED-schermen naast het Podium
Naast het podium staan twee LED-schermen, waarop 
tijdens het evenement uw naam en logo getoond wordt 
aan het publiek. De presentaties zijn van professionele 
kwaliteit en u ziet het aantal vertoningen per uur terug in de 
sponsorpakketten. 

Website en social media
De bezoekers en volgers van onze kanalen geven aan dat het 
evenement leeft in Peel en Maas. De website:
www.bonteboetebelaeving.nl staat garant voor meer dan 
20.000 bezoekers per jaar en voorziet de bezoeker van 
de nodige informatie. Aan de hand van een link kunnen 
bezoekers doorklikken naar uw website. De social media 
kanalen van de Bonte Boete Belaeving zorgen voor extra 
bereik van uw bedrijf. 

Posters
Voor het evenement zullen posters gemaakt worden. 
Hierop staan de artiesten en de sponsoren van de BBB en 
BB pakketten. Deze posters worden in de regio verspreid en 
online geplaatst.

Belaevingstafel
Voor het gemak en de gezelligheid bieden wij u een 
belaevingstafel aan. Dit is een statafel voor maximaal twintig 
personen inclusief een aantal hapjes, laat u hierin verrassen.

Consumptiebonnen 
Voor het evenement zullen minimaal 50.000 stuks consumptie-
bonnen gedrukt worden. Het is slechts voor één sponsor mogelijk 
om zich op de achterzijde van deze consumptie-bonnen met 
naam en logo te presenteren. 

Consumptiebonnen op factuur
Om het u gemakkelijk te maken, kunt u op factuur vooraf een 
aantal consumptiebonnen bestellen. Daardoor hoeft u niet in de rij 
te gaan staan en kunt u meteen genieten van het evenement.

Schorten vrijwilligers
Voor het evenement krijgen alle vrijwilligers die achter de bar 
werken een schort om. Het is mogelijk voor één sponsor om op de 
voorzijde van dit schort je logo/naam te presenteren.

Maatwerk
Naast genoemde sponsorpakketten streven wij uiteraard naar 
sponsoring op basis van maatwerk. Denk hier bijvoorbeeld aan 
sponsoring door levering van goederen of diensten. Hierbij gaan 
we graag samen met u opzoek naar een passende tegenprestatie 
voor uw sponsoring.

Meer informatie?
Neem contact met ons op! Voor alle vragen of opmerkingen:
sponsoring@bonteboetebelaeving.nl

* sponsorbedragen zijn exclusief BTW


