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Pakketkeuze Platina  
v.a. € 3.000

Goud
€ 2.495

Zilver
€ 1.595

Brons
€ 870

Ster +
€ 470

Ster
€ 395

Entree ijsbaan en/of 
schaatshuur

100 75 40 30 10 5

Logo op boarding 
schaatsbaan in huisstijl 
DongenIce

2 banners 2 banners 1 banner

Logo, advertentie of 
film op narrow casting

1/1 dia of 
advertentie of 
filmpje

1/1 dia 1/2 dia 1/2 dia 1/4 dia 1/4 dia

Vermelding ingang 
DongenIce

Logo Logo Logo Logo Logo

Vermelding in maga-
zine D’ice

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Korting op advertentie- 
tarieven D’ice maga-
zine en narrowcasting

50% 50% 40% 30% 20% 10%

Sponsorborrel  
openingsavond

2 2 2 2 2 2

Toegangskaart  
feestavond

6 4 4 2 2

Speciale aanbieding 
Horeca arrangement 
(excl. drankjes)

* * * *

Logo op sponsor- 
pagina dongenice.nl

Logo Logo Logo Logo Logo Naams- 
vermelding

Logo op homepage 
dongenice.nl

Logo Logo

Link naar  
eigen website

* * *

Bedankadvertentie 
Weekblad Dongen

Logo Logo Logo Logo Naams- 
vermelding

Naams- 
vermelding

VRIENDEN SPONSORPAKKETTEN

Rob Schrauwers
06 51417544

sc1@dongenice.nl

Erik Emons
06 39893692

sponsor@dongenice.nl

Esther Zwekars
sc2@dongenice.nl

Ingrid Voskuil
06 34064749

sc4@dongenice.nl



SCHAATSVRIENDEN (€ 250)
U bent loyaal aan DongenIce en draagt het evenement een warm hart toe. Vrienden van 
DongenIce krijgen een naamsvermelding op onze website en in het Weekblad Dongen. 

MATERIAALSPONSOR 
Bij het leveren van materialen of diensten, is de netto inkoopwaarde de basis voor het  
bijpassende sponsorpakket. 

NARROWCASTING (€ 500)
1/1 dia + 10 vrijkaartjes.  Aanleverspecificaties:  
RGB-1280 x 720 pixels- 72 dpi.  JPG of PNG bestandsformaat.  
Ook krijgt u een naamsvermelding op onze website en in  
het Weekblad Dongen. 

ARRANGEMENTEN
Bent u op zoek naar een unieke locatie in Dongen om met  
uw bedrijf, vereniging of familie het jaar gezellig af te sluiten?  
Dat kan uitstekend bij DongenIce. Informeer naar de  
mogelijkheden voor een sportieve activiteit, een  
aangeklede borrel of een compleet evenement dat op  
uw wensen is afgestemd. Ook op 1,5 meter. 

Stuur een mail naar horeca@dongenice.nl en wij nemen  
contact met u op om samen de mogelijkheden te bespreken.

PINGUÏN ACTIE VOOR WINKELIERS (€ 150)
Eén pinguïn voor u en één voor kinderen om te leren schaatsen. U ontvangt ongeveer 
10 dagen voor de start van DongenIce een pinguïn met lichtsnoer voor in uw etalage. En 
daarnaast komt er, namens u, ook een pinguïn op de D’ice kinderschaatsbaan. U krijgt een 
naamsvermelding op het logobord bij de D’ice kinderschaatsbaan, een naamsvermelding op 
de sponsorpagina, in het D’ice magazine én in het Weekblad Dongen. 

 15e EDITIE DONGENICE
Dank u wel voor uw interesse in DongenIce. Het maakt ons trots dat zoveel sponsoren dit winterse evene-
ment al jarenlang een warm hart toedragen. Dit jaar organiseren we DongenIce alweer voor de 15e keer voor 
ruim 70.000 bezoekers uit de gemeente Dongen en de regio. Bent u erbij? Naast de kant en klare pakketten 
is maatwerk mogelijk. Graag gaan we met u in gesprek over een mogelijke sponsorinvulling. Want DongenIce 
organiseren we samen met u!

Romy van Dongen
sc4@dongenice.nl

Joyce Kranenbroek
sc4@dongenice.nl

Ralph Havermans - 
de Joode

sc3@dongenice.nl

Anton Buiks
sc3@dongenice.nl



D’ICE MAGAZINE  

AANLEVERSPECIFICATIES

PERSOONLIJK SPONSORPAKKET
Naast deze kant en klare pakketten is het ook mogelijk 
om samen de sponsoring op een passende wijze in 
te vullen. In een gesprek ontstaan meestal de leukste 
ideeën. Mocht u specifieke wensen hebben, laat dat dan 
weten, dan plannen we hiervoor een afspraak in!

Hele pagina
190 x 277 mm of 210 x 297 mm (aflopend)

€725,-
1/2 pagina
190 x 136 mm / € 475,-

1/4 pagina
92,5 x 136 mm / € 325,-

1/8 pagina
92,5 x 65,5 mm / € 160,-

Uw kant en klare advertentie in PDF graag mailen  
naar sc3@dongenice.nl 


