ROTARY CLUB GENT-NOORD

VIKTOR LAZLO

Donderdag 16 november 2017 om 20h00
In het Muziekcentrum De Bijloke te Gent

Benefietconcert ten voordele van de
sociale werken van Rotary Club Gent - Noord
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DONDERDAG 16 NOVEMBER 2017

Rotary Club
Gent - Noord

VIKTOR LAZLO
IN HET MUZIEKCENTRUM
DE BIJLOKE TE GENT

SPONSORING
Nodig Uw beste klanten uit voor een exclusieve VIP-avond.

HOOFDSPONSOR € 1000 + btw






10 VIP –kaarten voor het optreden van VIKTOR LAZLO
Verzorgde ontvangst met naamplaatjes voor uw genodigden
Een welkomstdrankje voor het optreden
10 gepersonaliseerde plaatsen voor de champagnetafel met fingerfood in de
Foyer van het Muziekcentrum De Bijloke na het optreden.
 Het recht om via uw kanalen publiciteit te maken voor dit event
 Een advertentie van één volle bladzijde in het programmaboekje

Het programma voor deze exclusieve VIP-avond
 Vanaf 19h00: ontvangst van genodigden met welkomstdrankje
 20h00 : Optreden van VIKTOR LAZLO
 21h30 : Na het optreden champagnetafel met fingerfood

http://gent-noord.rotary1620.org/
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VIP-Kaarten + Champagnetafel € 100 + btw
 Het is ook mogelijk de VIP-kaarten met champagnetafel afzonderlijk te
bestellen. U geniet van dezelfde modaliteiten als deze van hoofdsponsor, met
uitzondering van de pagina publiciteit in het programmaboekje

U kan ons eveneens steunen door het plaatsen van een
uiterst verzorgde advertentie in het programmaboekje
U hebt de keuze uit volgende mogelijkheden:
 ½ blad : € 150 + btw
 1 blad: € 200 + btw

Door sponsoring van ons benefietconcert steunt u onder meer:












Voedselondersteuning Gent
CAW Artevelde
Drugpreventie
Hand in hand tegen Reuma
Vrienden van de Wolf
Kom op tegen Kanker
Hoofdzaak er is Hoop
Vzw Stappen project buitenbeeld
Vzw Inclusief studiebeurzen
SOS Nepal
Enz. …..

http://gent-noord.rotary1620.org/
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Gelieve dit formulier voor akkoord ondertekend terug te sturen naar:
Robert Verheyden
E-mail: rv@affirmo.net
Tel: 0475 458 515

Sponsoring benefietconcert ‘ VIKTOR LAZLO ’ op donderdag 16 november 2017.
Naam/Bedrijf:………………………………………………

Contactpersoon: …….………………………………………….

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
BTW: ……………………………….…... Tel: ……………………………… E-mail: ………..…………………………………………
Contact bij Rotary Gent Noord: …………………………………………………….
Commerciële naam bedrijf voor badges van uw gasten: …………………………………………………………………..
De naam van de gastheer/gastvrouw : ………………………………………………………..

Wenst in te gaan om het benefietconcert te steunen en kiest voor volgende formule:
Hoofdsponsor


Eén pakket bestaat uit:
10 VIP-kaarten voor het concert
Champagnetafel
Full pagina publiciteit in het programmaboekje
Kostprijs: € 1000 + btw
o 1 pakket + …….. VIP-kaarten aan € 100 + btw per kaart
o 2 pakketten + ..….. VIP-kaarten aan € 100 + btw per kaart



VIP-kaart + Champagnetafel
Kostprijs € 100 + btw
o …… VIP-kaarten voor het optreden aan € 100 + btw per kaart

Sponsor
o ....... kaarten voor het optreden aan € 50 (btw incl.) per kaart
Advertentie
o 1/2 blad aan € 150 + btw
o 1 blad aan € 200 + btw
Datum: ……………………………
Handtekening

http://gent-noord.rotary1620.org/
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