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De voorbereidingen voor de derde editie van 
Winter Village Oisterwijk zijn al weer in volle gang.
Dit sfeervolle winterse evenement  is echter alleen 
mogelijk met de bijdrage van onze sponsors. 

Samen met uw steun zorgen wij voor een prachtig 
evenement in de donkerste dagen van het jaar.
Winter Village Oisterwijk vindt dit jaar plaats van
8 december 2019 t/m 5 januari 2020. Dat zijn 
maar liefst 29 dagen winters plezier!

Winter Village Oisterwijk wordt uitgebreid met een 
prachtige Wintertuin, nog meer kerstversiering en 
ook de ijsbaan krijgt er de nodige vierkante meters 
bij! 

Wij zijn enorm blij met de steun van onze sponsors 
en wij zetten uw bedrijf dan ook graag in het licht. 
Hiervoor bieden wij u diverse pakketten.

Als sponsor bent u bovendien van harte 
uitgenodigd voor de exclusieve feestelijke 
sponsoravond op 7 december van 20:00 tot 01:00.

Wij hopen ook dit jaar op uw steun en zien u graag 
op het ijs of in de winterstube.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Stichting de Kiosk Oisterwijk
Harrie Marsé, Mark Verwey, Mike Michels en 
Mathijn Vermeer

Winter Village Oisterwijk is een ontmoetingsplek 
voor jong en oud. Of het nu gaat om lekker 
schaatsen, samen met vrienden of familie mee 
doen aan het fluitketelschuiven, het jaar afsluiten 
met je collega’s of een dansje wagen tijdens één 
van de vele feestavonden. Iedereen is welkom!

Een paar activiteiten op een rijtje:
•  Schoolschaatsen
•  Disco on Ice
•  Fluitketelschuiven
•  Ijshockey toernooi
•  Pubquiz

DRAAGT U HET KOUDSTE EVENEMENT 
VAN HET JAAR EEN WARM HART TOE?

VOOR JONG EN OUD
Winter Village Magazine is een full colour 
bewaarexemplaar met een oplage van 17.500 stuks 
dat begin december in Oisterwijk, Heukelom, 
Moergestel en Haaren wordt verspreid.

Hierin staat onder andere 
informatie over de ijsbaan, de 
programmering op het ijs en in 
de winterstube en de sponsors 
worden hierin vermeld.

Advertentie tarieven:
•  1/2 A5 staand  (7,4 x 10,5 cm) - € 380,-
•  1/1 A5 liggend (21,0 x 14,8 cm) - € 550,-
*Tarieven zijn excl. BTW en eventuele oppmaakkosten

WINTER VILLAGE MAGAZINE

EXTRA EXPOSURE?
Er is (beperkt) ruimte voor extra advertenties in ons 
magazine! Interesse? Wacht dan niet te lang!



SPONSORMOGELIJKHEDEN

*Heeft u een (nieuw) sponsorbord nodig? De productie van het bord 
bedraagt €95,- excl. BTW. Daarvoor krijgt u een mooie afgewerkte dibond 
plaat met uw logo en eventueel NAW-gegevens in full colour. U mag 
natuurlijk ook een eigen ontwerp aanleveren (190x70cm). Het bord is na 
afloop uw eigendom. De organisatie is niet verantwoordelijk voor 
eventuele schade aan het bord dat is veroorzaakt tijdens het evenement.

Wenst u een uniek ontwerp, dan kunt u ook contact opnemen met onze 
communicatiepartner via mathijn@commpany.nl of 06-22581880.

EXCLUSIEF VOOR DIAMANTEN SPONSOREN: DAGSPONSOR VAN DE IJSBAAN!
Nodig uw relaties/personeel uit voor 1 hele dag gratis schaatsen. Promoot uw bedrijf op deze dag met 

een eigen bord bij de ingang, op de tv-schermen, rondom de baan enz. Een volledige dag exposure voor 
uw bedrijf! Wij staan open voor uw ideeën om uw bedrijf deze dag in de picture te zetten.

De baan blijft ook toegankelijk voor andere bezoekers. (Niet mogelijk op kerst- en feestdagen.)

SPONSORBIJDRAGE:
Uw (bedrijfs)naam op het
 ‘Vrienden van ‘t ijs’ bord

Uw bedrijfsnaam op onze
website met link (1 jaar)

Uw bedrijfslogo met link op 
onze website met link (1 jaar)

Uw logo met andere logo’s
tv scherm in de winterstube

Uw logo op een eigen sheet
op tv scherm in de winterstube

Eigen sponsorbord (190x70cm)
rondom de ijsbaan*

Uw logo met andere logo’s in
het Winter Village Magazine (A5)

Full colour pagina in het
Winter Village Magazine (A5)

Uw logo op een bedankbord
bij de ingang van de ijsbaan

Aantal schaats-dagkaarten
(inclusief schaatshuur)
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groot

Aantal entreekaarten  voor de
sponsoravond op 7 december 210 4 6 8

75
Aantal schaats-dagkaarten

(inclusief schaatshuur) 15105 25 50 75
Aantal schaats-dagkaarten

(inclusief schaatshuur) 15105 25 50

+1 BEDRUKTE PINGUIN

Genoemde prijzen zijn excl. 21% BTW

VUL UW PAKKET AAN MET:
•  Extra entreekaart sponsoravond: €75,-
•  Losse dagkaarten per 10: €45,-
•  10-dagenkaart: €30,- (normaal €37,50)

NIEUW! BEDRUKTE PINGUINS
Een met uw logo bedrukte pinguin
(schaatshulp): €250,-



DRAAGT U HET KOUDSTE EVENEMENT 
VAN HET JAAR EEN WARM HART TOE?

sponsors@wintervillageoisterwijk.nl

Harrie Marsé    06 - 18 51 13 28
Mark Verwey    06 - 46 61 39 18

Wij waarderen het enorm dat u zo’n mooi breed gedragen evenement een 
warm hart toedraagt. Bevestig uw keuze via:

Winter Village Oisterwijk wordt 
mede mogelijk gemaakt door:


