
 

 

 

 

 

Sponsor activiteiten Bluesclub XXL  

Voor de communicatie heeft XXL de beschikking over ruim 400 opt-in mailadressen. Met een regelmaat van 10x per 

jaar worden deze blues liefhebbers op de hoogte gebracht van de komende acts. Per seizoen zijn er ongeveer 8 

optredens. Gemiddeld bezoeken 125 liefhebbers de XXL zondagmiddag blues optredens. Om (nog) betere bands te 

kunnen contracteren is het wenselijk op zoek te gaan naar sponsoren. We hebben daartoe de volgende 

sponsormogelijkheden op een rij gezet: 

 

Super Sponsor Bluesclub XXL  

De SUPER-SPONSOR adopteert als het ware 1 optreden krijgt daartoe 4x entreebewijs, 20 consumptiemunten . Voor 

de overige optredens van het seizoen 2 entreebewijzen en 14 consumptiemunten Gedurende het hele seizoen een 

banner op de XXL Nieuwsbrief. Gedurende het hele concertseizoen een PowerPoint presentatie. Deze presentatie 

tijdens het concert getoond worden in de locatie De Patio.  

Totaalprijs € 800,-  

• Adoptie 1 optreden + 4st entreebewijs + 20 consumptiemunten 

• 2st entreebewijzen + 14 consumptiemunten voor overige optredens 

• Banner op XXL website 

• Banner op de nieuwsbrief  

• Presentatie in een nieuwsbrief 

• PowerPointpresentatie naast podium  

 

 

Ster Sponsor Bluesclub XXL  

Als STER SPONSOR ontvangt u voor alle optredens van het seizoen 2 entreebewijzen met daarbij 32 

consumptiemunten totaal. Gedurende het hele seizoen een banner op de XXL Nieuwsbrief Gedurende het hele 

seizoen vertoon van naam vermelding tijdens de concerten via PowerPoint presentatie.   

Totaalprijs € 475,-  

• 2st entreebewijs per optreden + 32 consumptiemunten totaal 

• Banner op XXL website 

• Banner op de nieuwsbrief 

• Presentatie in een nieuwsbrief 

• PowerPointpresentatie naast podium  

 

Bluesclub XXL    p/a Arc 99  6702 EC  Wageningen   

IBAN  NL51 RABO 0367 0172 61 t.n.v. St. WAMA

                          sponsorbcxxl@gmail.com 

 



 

“Warm hart” Sponsor Bluesclub XXL  

 “WARM-HART” SPONSOR Ontvangt voor alle optredens 1 entreebewijs en krijgt het eerste drankje van de XXL 

Bluesclub. Voor onderstaand bedrag krijgt u ook gedurende het hele seizoen een banner op de XXL Nieuwsbrief  

Totaalprijs € 250,-  

• 1st entreebewijs per optreden  

• 2st consumptiemunten per optreden 

• Banner op XXL nieuwsbrief  

• Presentatie in een nieuwsbrief 

 

 

VIP Lid Bluesclub XXL  

U als VIP-LID behoeft niet in de rij te staan voor een kaartje, heeft voor alle optredens van het seizoen direct toegang 

en krijgt 10 consumptiemunten voor het seizoen. Natuurlijk bent u verzekerd van een entreebewijs !  

Totaalprijs € 150,-  

• 1st entreebewijs per optreden  

• 10 consumptiemunten  

 

 

 

Voorwaarden:  

• Logo’s / teksten dienen zelf in bruikbaar formaat te worden aangeleverd 

• De sponsorovereenkomst word per seizoen aangegaan 

• De sponsor ontvangt een factuur indien gewenst 

 

 

 

 


