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MET UW LOGO PRONKEN OM HET VELD?
Met uw logo pronken om het veld? Dit kan tijdens de balloonfair. De kosten hiervoor bedragen € 25,00 incl. BTW per stuk wanneer u zelf de banner verzorgt (max.
maat 110x250cm). Wij kunnen ook de banner voor u verzorgen. De meerprijs is
dan € 100,00 incl. BTW.

BANNER OP DE BALLONMAND
Op de ballonmand kan een banner met logo bevestigd worden. Wilt u hier gebruik van
maken? De kosten hiervoor bedragen € 50,00 incl. BTW per stuk wanneer u zelf de banner
verzorgt (max. maat 100x150cm). Wij kunnen ook de banner voor u verzorgen. De meerprijs
is dan € 100,00 incl. BTW.

PROMOTIE DOOR DE SPEAKERS
Het evenement verwacht een groot aantal bezoekers. Promotie door speakers is dé kans om
uw bedrijf onder de aandacht te brengen. De kosten hiervoor bedragen € 75,00 incl. BTW.

LOGO IN AFTERMOVIE
De kosten hiervoor bedragen € 75,00 incl. BTW.

Heeft u vragen of wilt u informatie over
de mogelijkheden betreft sponsoring?
We staan u graag te woord.
www.balloonfair-staphorst.nl/sponsor/
sponsoring@balloonfair-staphorst.nl
06-20116144
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SPONSORMOGELIJKHEDEN BEDRIJVEN

BALLONVAART
Grijp je kans en vaar mee tijdens de tweede
editie van Balloonfair Staphorst!
Er zullen (maximaal) 35 heteluchtballonnen
het luchtruim vanuit Staphorst gaan
ontdekken.

WAT KRIJG JE:
- Een ballonvaart vanuit het prachtige Staphorst
- Met je eigen groepje in de luchtballon
- Je bent gegarandeerd van een ballonvaart
- Een geweldig uitzicht

WAT KRIJG JE:

TypoEdition

Kosten: € 175,- incl. BTW

HELIKOPTER
Vlieg samen met nog 3 anderen rond in een
heuse helikopter vanuit Staphorst en geniet
van het uitzicht wat je zult hebben op hoge
hoogte! Tijdens de helikoptervlucht proberen
wij rekening te houden met jouw wensen –
en die van je medepassagiers. Binnen de 6
minuten dat jij in de lucht bent kan je een
afstand afleggen van maar liefst 8 km!

HANGAAR 46
Een ticket voor Hangaar 46 biedt je een
ervaring die je niet wilt missen. Niet alleen
geeft het ticket je toegang tot het VIP terras
maar biedt het ook veel extra’s voor je bedrijf
én je team.

WAT KRIJG JE:

- Een uitzonderlijke manier om jouw bedrijf te
promoten. Denk aan reclame op een ballonmand,
helikopter, het terrein en nog veel meer. Vraag naar
de mogelijkheden.
- Volledige verzorging op het gebied van eten en
drinken van de Patrijs. Kan het nog beter?
- Netwerken op een ontspannen manier.
hangaar 46 biedt een unieke kans om te netwerken
met (nieuwe) relaties
- Parkeergelegenheid
Op een paar minuten afstand van de meest
bijzondere plek van de avond.

- Stoere helikoptervlucht

- Én maak kans op een een helikoptervlucht voor
2 personen diezelfde avond! Onder de aanwezigen
wordt er een helikoptervlucht verloot.

- Gegarandeerd 6 minuten in de lucht
- Een topsnelheid van max. 200 per uur

Meer informatie over Hangaar 46:
zakelijk@balloonfair-staphorst.nl

- Vluchten zullen tussen 16:30 en 19:00 plaats vinden

Kosten: € 55,- incl. BTW

- Sensationeel uitzicht
Uniek uitzicht waar je alleen met een Hangaar 46
ticket toegang tot hebt

Kosten: € 69,- incl. BTW

* Mocht het evenement wegens weersomstandigheden niet doorgaan, dan wordt het verplaatst
naar de volgende dag. Let op Hangaar 46 gaat wel
gewoon door.

