SPONSORBROCHURE

VOORWOORD
Beste ondernemer,
Als ondernemer neemt u voortdurend besluiten over financiën, over uw medewerkers of besluiten over het aangaan van een partnership.
Daarbij is het uiteraard van belang wat de mogelijke partner toe kan voegen aan
uw onderneming. Eén van de vele redenen kan zijn dat u blijk wilt geven van uw
maatschappelijke betrokkenheid en daardoor het imago van uw onderneming
wilt vergroten.
Als u sponsor wordt van het Lichtenvoordse Bloemencorso, voegt u een sterk
merk toe aan uw assortiment. De merknaam van ons Bloemencorso staat vooral
bekend vanwege haar creativiteit, haar competitie, de saamhorigheid binnen de
gemeenschap en de passie om dit steeds weer elkaar te krijgen.
Het Bloemencorso Lichtenvoorde heeft een toonaangevende rol in Nederland en
staat vanaf 16 december 2021 zelfs op de Representatieve Lijst van Immaterieel
Cultureel Erfgoed van de Mensheid, van UNESCO. Dat is een wereldwijde erkenning van ons culturele erfgoed.
In de hevig concurrerende evenementenmarkt heeft het Lichtenvoordse Bloemencorso een solide plaats. Sinds 1929 trekt het corso door de Lichtenvoordse straten
en trekt jaarlijks naar schatting 40.000 bezoekers.
U kunt dus met een gerust hart besluiten om uw onderneming door middel van
sponsoring te verbinden aan het Lichtenvoordse Bloemencorso.
Naast de tomeloze inzet van de vrijwilligers is de ondersteuning door onze sponsoren en begunstigers onontbeerlijk.
De vele duizenden inwoners van Lichtenvoorde die aan het corso meewerken en
de vele bezoekers uit binnen- en buitenland zullen uw maatschappelijke betrokkenheid erg waarderen.
Ik sta garant dat er sprake zal zijn van een wederkerige relatie, waar niet alleen
wij ons voordeel mee kunnen doen, maar zeker ook u als ondernemer. In deze
sponsorbrochure treft u de sponsorpakketten met de mogelijkheden aan. Uiteraard is er daarnaast altijd ruimte voor maatwerk.
We doen er alles aan om er voor te zorgen dat u trots kan zijn op onze sponsorrelatie.
Ik dank u van harte voor uw steun.
Herman ter Haar
Voorzitter Bloemencorso Lichtenvoorde

EEN EVENEMENT MET JAARLIJKS MEER DAN 40.000 BEZOEKERS

Sinds 1929 bouwen jaarlijks duizenden vrijwilligers aan
dit indrukwekkende schouwspel

WAT LEVERT HET U OP:
Publiciteit & bekendheid
• Televisie (62 uitzendingen)
• Radio
• Kranten en boekjes
• Online via onze social media kanalen
• Tijdens het evenement (> 40.000 bezoekers)
Imago versterking
• Mogelijkheid tot netwerken
• Toegangskaarten voor uw relaties
• Maatschappelijke betrokkenheid

MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID WORDT BELOOND
* 72% van de mensen beveelt een bedrijf aan op
basis van de sociale betrokkenheid.
* 71% van de mensen prijst een bedrijf aan op
basis van de steun van een specifiek doel.
* 73% van de mensen zou overstappen naar een
bedrijf dat verbonden is met een belangrijk doel.
Bron: Edelman 2012 Good Purpose Study

WAT MAAKT ONS UNIEK:
MEER DAN 40.000
BEZOEKERS PER JAAR UIT
BINNEN EN BUITENLAND
LIJST CULTUREEL
IMMATERIEEL ERFGOED
NATIONAAL EN UNESCO
HET OP ÉÉN NA GROOTSTE
DAHLIACORSO TER WERELD
GEDRAGEN DOOR
UITSLUITEND VRIJWILLIGERS
TROTS EN PASSIE VAN ONZE
GEMEENSCHAP

Netwerkbijeenkomst Corsotainment
Ook binnen de gemeente Oost Gelre realiseert men zich zeer goed dat het corso
het cement is binnen de Lichtenvoordse gemeenschap. Er zijn heel veel van hun
inwoners bij betrokken.
De gemeente heeft ook alle reden om trots te zijn op haar corso. Haar culturele
erfgoed is van een zeer hoog niveau en staat zowel op de Nationale maar ook,
als tweede traditie in Nederland, op de UNESCO lijst van Cultureel Immaterieel
Erfgoed.
Voorafgaand aan het corso organiseert de gemeente, samen met de Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde, het Corsotainment programma: een jaarlijks
netwerkevenement met onze sponsoren, vertegenwoordigers uit de regiogemeenten, provincie en vele andere maatschappelijke organisaties.
Alle genodigden hebben als gemeenschappelijk kenmerk een grote betrokkenheid
bij het corso. Er is ons veel aan gelegen dat we goede en duurzame contacten
onderhouden met onze sponsoren. Samen maken we ons immers sterk voor het
behoud van een waardevol cultureel erfgoed.
Dankzij Corsotainment, een sfeervol ontmoetingspunt voor zakenrelaties, kunnen
we u daarvoor bedanken en in een ontspannen sfeer in contact brengen met vele
voor u interessante mensen. Elk jaar weten we bovendien weer een interessant
programma samen te stellen en ook voor de inwendige mens wordt uitstekend
gezorgd.
U kunt het corso bewonderen vanaf de overdekte eretribune, de mooiste plek
op de route. Nadat u samen met alle genodigden hebt genoten van de prachtige
creaties kunt u, onder het genot van een hapje en een drankje, na afloop nog
volop napraten in het gemeentehuis.

WAT HEBBEN WE U TE BIEDEN?
De Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde is een culturele ANBI (Algemeen Nut
Beogende Instelling) die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Dit betekent dat de kosten van sponsoring als zakelijke kosten voor aftrek in aan
merking komen. Bedrijven die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen
1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Sponsorpakket A: Supersponsor € 10.000,00 excl. BTW
• Corsotainment toegang voor 8 personen
• Hyperlink en plaatsing logo op Bloemencorso.com en corsokids.com in de rubriek
supersponsor
• Advertentie Corso In Zicht, 1/1 full colour pagina (170 x 170 mm)
• Advertentie in een verspreidingsgebied van Achterhoek Nieuws met 87.100 huis
houdens. Formaat 264 x 195 mm.
• Logovermelding op bermreclame in de regio
• Logovermelding op achterzijde van Corso in Zicht (oplage 20.000)
• Logovermelding tijdens televisiespot TV Gelderland (62 uitzendingen)
• Firmavlag bij hoofdentree Richterslaan
• Vermelding van uw sponsoring tijdens radiocommercial Gelre FM
• Vermelding sponsoring op sponsorborden langs de route (verschillend formaat)
• 20 toegangskaarten ten behoeve van uw relaties
• Verstrekking programmaboekjes Corso in Zicht (aantal in overleg)
• Deelname aan de promotiekaravaan voorafgaand aan het corso

Sponsorpakket B: Hoofdsponsor € 5.000,00 excl. BTW
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corsotainment toegang voor 6 personen
Logovermelding op bermreclame in de regio
Logovermelding op achterzijde van Corso in Zicht (oplage 20.000)
Logovermelding tijdens televisiespot TV Gelderland (62 uitzendingen)
Firmavlag bij hoofdentree Richterslaan
Vermelding van uw sponsoring tijdens radiocommercial Gelre FM
Advertentie Corso in Zicht 1/2 full colour pagina
(liggend of staand 170 x 84 mm)
Hyperlink en plaatsing logo op www.bloemencorso.com en www.corsokids.nl in
rubriek hoofdsponsor
Vermelding sponsoring op sponsorborden langs de route (verschillend formaat)
12 toegangskaarten ten behoeve van uw relaties
Verstrekking programmaboekjes Corso in Zicht (aantal in overleg)
Deelname aan de promotiekaravaan voorafgaand aan het corso

Sponsorpakket C: Stersponsor € 3.000,00 excl. BTW
• Corsotainment toegang voor 4 personen
• Advertentie in Corso in Zicht 1/4 full colour (84 x 84 mm)
• Hyperlink en plaatsing logo op www.bloemencorso.com en www.corsokids.nl in
rubriek stersponsor
• Logovermelding op sponsorpagina binnenzijde Corso in Zicht (oplage 20.000)
• Vermelding sponsoring op sponsorborden langs de route (verschillend formaat)
• 8 toegangskaarten ten behoeve van uw relaties
• Verstrekking programmaboekjes Corso in Zicht (aantal in overleg)
• Deelname aan de promotiekaravaan voorafgaand aan het corso

Sponsorpakket D: Subsponsor € 1.500,00 excl. BTW
• Corsotainment toegang voor 2 personen
• Hyperlink en plaatsing logo op www.bloemencorso.com en www.corsokids.nl in
rubriek subsponsor
• Logovermelding op sponsorpagina binnenzijde Corso in Zicht (oplage 20.000)
• Vermelding sponsoring op sponsorborden langs de route (verschillend formaat)
• 4 toegangskaarten ten behoeve van uw relaties
• Verstrekking programmaboekjes Corso in Zicht (aantal in overleg)
• Deelname aan de promotiekaravaan voorafgaand aan het corso

Sponsorpakket E: Sponsor € 250,00 excl. BTW
• Hyperlink en plaatsing logo op www.bloemencorso.com en www.corsokids.nl in
rubriek sponsor
• Logovermelding op sponsorpagina binnenzijde Corso in Zicht (oplage 20.000)
• Vermelding sponsoring op sponsorborden langs de route (verschillend formaat)
• 2 toegangskaarten ten behoeve van uw relaties
• Verstrekking programmaboekjes Corso in Zicht (aantal in overleg)

Sponsorpakket F:
• Vrije bijdrage, zonder naamsvermelding

Uiteraard kunnen de genoemde bijdragen ook als materiële ondersteuning worden
aangeboden en berekend.
We kunnen daarnaast, buiten de genoemde sponsorpakketten om, altijd in gesprek om
een pakket samen te stellen dat aansluit bij uw wensen. We streven naar maatwerk voor
elke beurs.

Promotiekaravaan

Sponsoring:
Herman ter Haar
06-83781241
sponsoring@bloemencorso.com
www.bloemencorso.com

