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Aan (toekomstige) sponsoren
Ede, februari 2018
Geachte heer, mevrouw,
Voor het tweede jaar op rij organiseert de Harmonie een uniek evenement in Ede. Na het succes
van vorig jaar organiseert De Harmonie ook in 2018 de zangwedstrijd Edes TOP (Talent Op
Podium) tijdens de Heideweek in Ede. Een terugblik hiervan kunt u zien op www.edes-top.nl.
Via deze brief vragen wij u of u dit evenement wilt steunen via sponsoring of een eenmalige gift.
Voor een korte impressie van vorig jaar verwijzen wij uw graag naar de laatste pagina van deze
brief.
Het evenement
Een zangwedstrijd zoals The Voice of Holland of Idols
met een spectaculaire finale tijdens de Heideweek. Dit
voorjaar zijn zangers/zangeressen via lokale media
geënthousiasmeerd om zich op te geven voor Edes
TOP. De deelnemers zullen in juni het door hun

DÉ ZANGWEDSTRIJD VAN EDE
MET EEN SPECTACULAIRE
FINALE IN DE HEIDEWEEK

gekozen nummer uitvoeren onder begeleiding van het orkest van muziekvereniging De
Harmonie. Zij worden beoordeeld door een professionele jury.
De finale
De finale zal plaatsvinden tijdens de Heideweek, op woensdagavond 22 augustus op het grote
podium. Tijdens de finale zullen de finalisten worden voorgesteld door middel van een kort
filmpje met een kort interview. Nadat alle finalisten hun nummer hebben uitgevoerd met
ondersteuning van het harmonieorkest zal de winnaar van Edes TOP gekozen worden door de
professionele jury.
Sponsoring

WIJ KUNNEN UW BEDRIJF
VEEL PROMOTIE BIEDEN
TIJDENS ONS EVENEMENT

Voor u als sponsor is dit evenement dé gelegenheid om
uw bedrijf onder de aandacht te brengen. Niet alleen bij
het publiek van dit evenement, maar via alle media. Ons
evenement wordt onder andere gepromoot op de
website van Edes TOP (www.edes-top.nl), via social

media en via de lokale kranten. Ook gaat ons evenement mee in alle promotie die door de
organisatie van de Heideweek wordt gedaan.
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U begrijpt het al, Edes TOP kan alleen mogelijk worden gemaakt met uw steun, maar daarvoor
kunnen wij u ook iets bieden.
Er zijn diverse sponsormogelijkheden:
Pakket 1, € 50,- (bronzen sponsor):
U krijgt naamsvermelding op de website van het evenement en naamsvermelding bij het begin en
het einde van het evenement op de grote beeldschermen naast het podium.
Pakket 2, € 150,- (zilveren sponsor):
U krijgt naamsvermelding met logo op de website van het evenement en naamsvermelding met
logo bij het begin en bij het einde van het evenement op de grote beeldschermen naast het
podium. Ook komt uw (bedrijfs)naam op het promotiemateriaal te staan dat wordt uitgedeeld
tijdens de Heideoptocht.
Pakket 3, € 250,- (gouden sponsor):
U krijgt naamsvermelding met logo op de website van het evenement en naamsvermelding met
logo tijdens het evenement op de grote beeldschermen naast het podium. Hiervoor is het
mogelijk dat u een eigen tekst aanlevert die getoond wordt bij uw logo. Ook komt uw
(bedrijfs)naam met logo op het promotiemateriaal te staan dat wordt uitgedeeld tijdens de
Heideoptocht.
Voor een dergelijk evenement zijn we ook op zoek naar partners die ons niet financieel steunen,
maar wel bijdragen aan het tot stand komen door uw eigen product of dienst aan te bieden, we
denken dan bijvoorbeeld aan het aanbieden van drukwerk, media-aandacht, promotiemateriaal,
een hoofdprijs voor de winnaar en andere zaken. Bent u hierin geïnteresseerd, dan kunt u contact
opnemen met edes-top@deharmonie.org. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.
Bij alle pakketten krijgt u ruimschoots voor de finale van Edes TOP een poster opgestuurd zodat
ook u binnen uw bedrijf aandacht kunt schenken aan uw bijdrage.
U kunt contact met ons opnemen via edes-top@deharmonie.org of telefoonnummer 0612600118 (Edwin Morren).
Met vriendelijke groet,
Edwin Morren
Organisatie Edes TOP vanuit Muziekvereniging De Harmonie
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SPONSORFORMULIER

Naam bedrijf

________________________________

Naam contactpersoon

________________________________

Adres

________________________________

Postcode en plaats

________________________________

Telefoonnummer

________________________________

E-mailadres

________________________________

Ondergetekende sponsort Edes TOP 2018


Pakket 1 (€ 50,-)



Pakket 2 (€ 150,-)



Pakket 3 (€ 250,-)



Ik wil graag dat De Harmonie contact opneemt over mijn specifieke sponsorbijdrage

Plaats

Datum

Handtekening

______________________ ______________________ ____________________

U kunt uw sponsorformulier e-mailen naar edes-top@deharmonie.org of sturen naar De Harmonie,
Postbus 8208, 6710 AE Ede.
U krijgt een schriftelijke bevestiging van uw sponsoring.

