
   Sponsorpakketen FORUM Poolse Scholen in Nederland 

 

Diamanten Vriend vanaf 750 euro 

 Certificat Diamanten Vriend van FPSN 

 Naamsvermelding op de website van FPSN en Wierszowisko met een doorlink naar de site 

van het bedrijf voor periode van 1 jaar  

 Uitnodiging voor Wierszowisko, 2 VIP plaatsen en VIP behandeling 

 Logo wordt geplaatst in programma van Wierszowisko 

 Vermelding logo op programma’s van activiteiten georganiseerd door FPSN bijv. 

Wierszowisko 

 Naamsvermelding met logo en/of foto’s  via digitale presentatie tijdens Wierszowisko  (4 

pagina’s, 1 x alle Vrienden op 1 pagina, 1 x Diamanten Vrienden, 2x ieder vriend apart op 

pagina) 

 Eigen stand en plaats voor promotiemateriaal tijdens Wierszowisko  

 Info op begin en einde van Wierszowisko over vriend van Forum 

 Spandoek of rollup in zicht in de theaterzaal tijdens Wierszowisko  

 Extra activiteiten (bijvoorbeeld extra prijs gesponsord door firma) afhankelijk van hoogte 

sponsorbedrag en in overleg af te stemmen 

 

Platina Vriend vanaf 500 euro 

 Certificat van Platina Vriend van FPSN 

 Naamsvermelding op de website van FPSN en Wierszowisko festival met een doorlink naar 

de site van het bedrijf voor periode van 1 jaar  

 Uitnodiging voor Wierszowisko en VIP plaats en behandeling 

 Logo wordt geplaatst in programma van Wierszowisko 

 Vermelding logo op programma’s van activiteiten georganiseerd door FPSN bijvoorbeeld 

Wierszowisko  

 Naamsvermelding met logo en/of foto’s  via digitale presentatie tijdens Wierszowisko  (1 

pagina met alle vrienden van Forum, 1 pagina met alle Platina Vrienden en op apart pagina 

elk Platina vriend 

 Eigen stand en plaats voor promotiemateriaal tijdens Wierszowisko  

 Spandoek of rollup in zicht voor de ingang van de theaterzaal tijdens Wierszowisko  

 Extra publiciteit in overleg af te stemmen 

 

Gouden Vriend vanaf 350 euro 

 Certificat van Gouden Vriend van FPSN 

 Naamsvermelding op de website van FPSN en Wierszowisko festival met een doorlink naar 

de site van het bedrijf voor periode van 1 jaar  



 Uitnodiging voor Wierszowisko  en VIP behandeling 

 Logo wordt geplaatst in programma van Wierszowisko 

 Naamsvermelding met logo en/of foto’s  via digitale presentatie tijdens Wierszowisko (2 

pagina’s, op 1 pagina alle sponsoren samen op aparte pagina alle Gouden Vrienden samen) 

 Vermelding logo op programma’s van activiteiten georganiseerd door FPSN bijvoorbeeld 

Wierszowisko 

 Eigen stand en plaats voor promotiemateriaal en rollup of banner tijdens Wierszowisko  

Zilveren Vriend vanaf 250 euro  

 Certificat van Zilveren Vriend van FPSN 

 Naamsvermelding op de website van FPSN en Wierszowisko festival met een doorlink naar 

de site van het bedrijf voor periode van 1 jaar  

 Uitnodiging voor Wierszowisko en VIP behandeling voor 2 vertegenwoordigers van bedrijf 

 Logo wordt geplaatst in programma van Wierszowisko 

 Vermelding logo op programma’s van activiteiten georganiseerd door FPSN bijvoorbeeld 

Wierszowisko 

 Naamsvermelding met logo en/of foto’s  via digitale presentatie tijdens Wierszowisko  (op 1 

pagina alle sponsoren, op 1 pagina Zilveren Vrienden) 

 Plaats voor promotiemateriaal en rollup of banner tijdens Wierszowisko  

 

Bronzen Vriend vanaf 150 euro 

 Certificat van Bronzen Vriend van FPSN 

 Naamsvermelding op de website van FPSN en Wierszowisko met doorlink voor periode van 1 

jaar  

 Uitnodiging voor Wierszowisko en VIP behandeling voor 2 vertegenwoordigers van bedrijf 

 Logo wordt geplaatst in programma van Wierszowisko 

 Naamsvermelding via digitale presentatie tijdens Wierszowisko (1 pagina) 

 Plaats voor promotiemateriaal tijdens Wierszowisko  

 

Vriend vanaf 75 euro 

 Certificat van Vriend van FPSN 

 Naamsvermelding op de website van FPSN en Wierszowisko voor periode van 1 jaar  

 Uitnodiging voor Wierszowisko  

 Naamsvermelding via digitale presentatie tijdens Wierszowisko (1 pagina Vrienden) 

 Logo in programma van Wierszowisko 

 

Wilt u ook vriend worden? Kijk op www.fpsn.nl voor meer informatie en neem contact met ons op 

http://www.fpsn.nl/

