
 

Sponsorpakketen voor sponsoren van Wierszowisko 2020  Diamanten  Platina       Gouden  Zilveren Bronzen    Groene 

 1000 750  500 350 200 100 

Logo / naamsvermelding op de website van FPSN en Wierszowisko met een doorlink naar de site 
tot einde van het lopend jaar 

            

Logo / naamsvermelding op de website van FPSN met een doorlink naar de site tot einde van het 
lopend jaar 

            

Logo wordt geplaatst in het programma van Wierszowisko             

Naamsvermelding met logo in digitale presentatie tijdens Wierszowisko            

Extra publiciteit in Social Media: facebook, twitter    

 
          

Doorlink naar de site van bedrijf op website en facebook van Wierszowisko 

 
          

Plaats voor rollup of banner tijdens Wierszowisko (*)   
 

         

Eigen stand en plaats voor promotiemateriaal tijdens Wierszowisko (**)           

Bedrijf wordt genoemd als hoofdsponsor en sponsor van een van de categorie  zostanie 
wymieniona na Wierszowisku jako sponsor jednej z kategorii występów.   

Logo wordt vermeld op de hoofdprogrammaposter van Wierszowisko 

        

Informatie over bedrijf als hoofdsponsor wordt gepresenteerd aan het begin en aan het einde van 
de Wierszowisko. 

Extra info, artikel ver hoofdsponsor op de site van Wierszowisko.  

       

Extra activiteit, mogelijk prijzen uitreiken door de sponsor (***). 

VIP van Wierszowisko, hoofdsponsor, eventueel aanwezigheid van de sponsor bij een andere 
gelegenheid als een ere gast 

       

 

(*)  we verzoeken u om tijdig uw banner of rollup te plaatsen   

(**)  we verzoeken u uw promotiemateriaal tijdig aan te bieden en tot 1 maart aan te geven via info@fpsn.nl  of u gebruik wilt maken van promotiestand  

(***) in overleg met organisatoren van de festival  

 

Kijk ook op onze websites  www.fpsn.nl  en www.wierszowisko.com , Facebook, Twitter i Instagram. Heeft u idee voor samenwerking? Neem kontact met ons op info@fpsn.nl     

  

https://www.facebook.com/Forum-Polskich-Szk%C3%B3%C5%82-w-Holandii-FPSN-136862899748957/?ref=hl
https://www.facebook.com/Forum-Polskich-Szk%C3%B3%C5%82-w-Holandii-FPSN-136862899748957/?ref=hl
https://www.facebook.com/Forum-Polskich-Szk%C3%B3%C5%82-w-Holandii-FPSN-136862899748957/?ref=hl
https://twitter.com/forumfpsn
https://twitter.com/forumfpsn
https://twitter.com/forumfpsn
https://www.instagram.com/fpsn.nl/
https://www.instagram.com/fpsn.nl/


Hartelijk dank voor elke bijdrage! 

 

Overeenkomst  

   

Wilt u deze afdrukken, invullen, tekenen? Origineel is voor u. Scan graag doorsturen naar info@fpsn.nl.   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Overeenkomst nr 20.... / …… :  

Kleur b=van het pakket.............................................  Bedrijf geeft aan om het bedrag ..................... euro binnen 7 dagen over te maken op de rekening van FPSN 

NL16INGB0007611613 met nummer van overeenkomst.  

Overeenkomst tussen bedrijf .......................................................................................................................  en FPSN d.d. ........................... tot einde van het lopend jaar met 

mogelijkheid tot verlenging. 

  

                                                                Katarzyna Kiszkiel - penningmeester   

Handtekening van vertegenwoordiger van bedrijf            Handtekening van vertegenwoordiger van FPSN  

                                                           

     


