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15e EDITIE DONGENICE
Dank u wel voor uw interesse in DongenIce. Het maakt ons trots dat zoveel sponsoren dit winterse evenement al jarenlang een warm hart toedragen. Ook tijdens
de afgelopen twee jaar hebben we de betrokkenheid gevoeld van onze sponsoren.
Daarvoor onze warme dank. Nu er twee jaar geen DongenIce is geweest zoals wij
dat kennen, zijn we met volle enthousiasme aan de slag voor de 15e editie december
2022.
De afgelopen jaren genoten ruim 70.000 bezoekers uit de gemeente Dongen en de
regio van de diverse activiteiten van DongenIce. 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!

DONGENICE IN FEITEN EN CIJFERS
Oppervlakte winterpaviljoen:
Oppervlakte ijsbaan: 		
Hoogte roetsjbaan: 		
Lengte roetsjbaan: 		
Geschat aantal bezoekers:
Doelgroep: Inwoners uit:
				
				
Organisatie: 			

Circa 2500 meter
Circa 640 m2
Circa 5,5 meter
Circa 37 meter
70.000
’s Gravenmoer, Dongen-Vaart, Oosteind, Oosterhout, 			
Breda, Bavel, Raamsdonksveer, Geertruidenberg,
Gilze-Rijen, Tilburg (Reeshof), Kaatsheuvel, Waspik en Waalwijk
Stichting DongenIce

DongenIce wordt geheel mogelijk gemaakt door de inzet van meer dan 200 vrijwilligers.
Locatie:				Wilhelminaplein in Dongen
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Lengte 37 mtr

Hoogte 5,5 mtr
Lengte 37 mtr

VRIENDEN SPONSORPAKKETTEN
Pakketkeuze
Entree ijsbaan en/of
schaatshuur

Platina
Goud
v.a. € 3.000 € 2.495

Zilver
€ 1.595

Brons
€ 870

Ster +
€ 470

Ster
€ 395
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Logo op sponsorpagina dongenice.nl
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Bedankadvertentie
Weekblad Dongen
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Naamsvermelding

Naamsvermelding

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. 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.

D’ICE MAGAZINE
AANLEVERSPECIFICATIES

1/2 pagina
190 x 136 mm / € 475,-

Hele pagina
190 x 277 mm of 210 x 297 mm (aflopend)
€ 725,-

1/8 pagina
92,5 x 65,5 mm / € 160,-

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

PERSOONLIJK SPONSORPAKKET

1/4 pagina
92,5 x 136 mm / € 325,-

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!

PERSOONLIJKE SPONSOR PAKKET
Naast de kant en klare pakketten is het ook mogelijk om samen de sponsoring in
te vullen op een passende wijze. In een gesprek ontstaan meestal de leukste ideeën.
Mocht u specifieke wensen hebben, laat dat dan weten dan plannen we hiervoor
een afspraak in!
Met vriendelijke groet,
Sponsorcommissie DongenIce

Erik Emons
06 39893692
sponsor@dongenice.nl

Rob Schrauwers
06 51417544
sc1@dongenice.nl

Ingrid Voskuil
06 34064749
sc4 @dongenice.nl

Esther Zwekars
sc2@dongenice.nl

Anton Buiks
sc3@dongenice.nl

