


Stichting Blues & Roots Amersfoort organiseert jaarlijks het bluesfestival Flirting with the Blues in en in 
samenwerking met Flint te Amersfoort.
Dit festival kenmerkt zich door optredens van aansprekende nationale en internationale artiesten en 
verrassende combinaties. Ons doel is dit festival niet alleen regionale bekendheid te geven, maar uit te 
bouwen tot een nationaal aansprekend festival. Als u zich als sponsor wilt binden aan dit bluesfestival 
stellen wij dat uiteraard zeer op prijs. Vele bedrijven voelen zich al geruime tijd betrokken bij ons 
evenement. 

Het belangrijkste wat Flirting with the Blues u als sponsor te bieden heeft, is de mogelijkheid tot het
vergroten van de naamsbekendheid van uw onderneming. Ook creëert u goodwill met een sponsorschap. 
Doordat Flirting with the Blues door onze bezoekers hoog wordt gewaardeerd, wordt uw sponsoring 
automatisch verbonden met dit positieve gevoel. 

Sponsorpakketten
Met de sponsormogelijkheden tijdens Flirting with the Blues, zijn wij ervan overtuigd u een uniek 
evenement te bieden met vele mogelijkheden voor uw bedrijf en uw gasten.
U kunt kiezen uit diverse sponsorpakketten die binnen ieders budget past. Elk pakket vertegenwoordigt 
een waarde met bijbehorende mogelijkheden. Hieronder staat in het kort beschreven wat uw 
mogelijkheden en onze tegenprestaties zijn.

Sponsorpakketten Flirting with the Blues

SPONSORING
2018

Overige pakketten A B C
Bijdrage (excl. BTW) € 2.500 € 1.000 € 500

Vrijkaarten zaterdag 1 december 2018 25 10 5
Vrijkaarten vrijdag 30 november 2018 6 4 2
Bedrijfslogo gebruik op: - website   

- poster   

- tv schermen (Flint)   

Heeft u interesse? Stuur dan een email naar: sponsoring@bluesamersfoort.nl
We nemen dan op korte termijn contact met u op om samen de mogelijkheden te bespreken. 

HOOFDSPONSOR jaarlijks € 25.000,- 
Hierbij wordt uw bedrijfsnaam verbonden aan de 
naam van het festival. In onderling overleg zal de 
invulling van het pakket worden besproken, 
waarbij de waarde van het pakket 25% van het 
sponsorbedrag bedraagt. U verbindt zich voor 
minimaal 3 jaar aan het festival.

SUBSPONSOR jaarlijks € 10.000,- 
In onderling overleg zal de invulling van het pakket 
worden besproken, waarbij de waarde van het 
pakket 25% van het sponsorbedrag bedraagt.


