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SPONSORPAKKETTEN BLOOM 
 
 
 
 
Het uitgangspunt om sponsor van Bloom te worden heeft te maken met betrokkenheid, 
uitstraling en dynamiek. 

Bloom is een popkoor met een dynamische uitstraling. Dit zien, horen en voelen de mensen die 
onze optredens mee beleven. De onderlinge betrokkenheid van de leden speelt hier een grote 
rol in. Op het toneel staat een groep mensen die het fijn vinden met elkaar te zingen. Deze 
energie heeft een positieve invloed op het publiek en laat de toeschouwers intens genieten. 

Als u een optreden van Bloom hebt meegemaakt, zult u begrijpen wat wij bedoelen en deze 
omschrijving zelfs kunnen beamen.  

U kunt als sponsor deel worden van deze beleving. Uw (bedrijfs)naam wordt tijdens de 
optredens en op de diverse mediadragers weergegeven. Maar bovendien bent u van harte 
welkom als speciale gast op enkele Bloom festiviteiten, waarvan Korenslag Bollenstreek 
inmiddels naam en faam heeft gevestigd. U wordt zelfs in staat gesteld om uw zakelijke relaties 
daarvoor uit te nodigen. 

U kunt kiezen voor een bijdrage die aansluit bij uw intenties. Elke bijdrage wordt evenzeer op 
prijs gesteld. Ook met een kleinere bijdrage draagt u bij aan het grote geheel. 

DOET U MET ONS MEE! 

 

Op de volgende pagina’s vindt u vier verschillende mogelijkheden om sponsor van Bloom te 
worden. Wij zijn zeer genegen om dit ook in een persoonlijk onderhoud op uw wensen af te 
stemmen. 
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SPONSORPAKKET A       € 800,00 

 

Als sponsor A bent u niet perse alleen. Er kunnen meerdere sponsors A zijn. 

Sponsorpakket A biedt de volgende voordelen: 

• U bent verzekerd van een optreden op uw bedrijf of andere 

gewenste locatie (uiteraard in overleg v.w.b. beschikbaarheid 

van dirigent en koorleden)  

• Logo/naam ter grootte van A op de banner, website, poster 

en flyers 

• De exacte grootte en plaatsing van elk logo hangt mede af van 

de vormgeving van het betreffende logo en het aantal 

sponsoren  

• Posters worden voor elk openbaar optreden verspreid 

opgehangen door Noordwijkerhout of op de betreffende 

locaties 

• Tijdens de optredens staat de banner terzijde van het koor en 

worden flyers uitgedeeld 

• Op de website worden sponsoren vernoemd op een aparte 

pagina en in kleiner formaat op de home page. Als er een link 

naar de eigen website wordt geleverd zal deze aan het logo 

worden gekoppeld 

• U ontvangt een uitnodiging voor Korenslag Bollenstreek om 

dit samen met nog 5 andere gasten mee te beleven onder het 

genot van enige drankjes 

U kunt als sponsor alle nieuwtjes en wetenswaardigheden omtrent Bloom vinden op onze 
website www.popkoorbloom.nl.  
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SPONSORPAKKET B       € 400,00 

 

Als sponsor B bent u niet perse alleen. Er kunnen meerdere sponsors B zijn. 

Sponsorpakket B biedt de volgende voordelen: 

• Logo/naam ter grootte van B op de banner, website, poster 

en flyers 

• De exacte grootte en plaatsing van elk logo hangt mede af van 

de vormgeving van het betreffende logo en het aantal 

sponsoren  

• Posters worden voor elk openbaar optreden verspreid 

opgehangen door Noordwijkerhout of op de betreffende 

locaties 

• Tijdens de optredens staat de banner terzijde van het koor en 

worden flyers uitgedeeld 

• Op de website worden sponsoren vernoemd op een aparte 

pagina en in kleiner formaat op de home page. Als er een link 

naar de eigen website wordt geleverd zal deze aan het logo 

worden gekoppeld 

• U ontvangt een uitnodiging voor Korenslag Bollenstreek om 

dit samen met nog 3 andere gasten mee te beleven onder het 

genot van enige drankjes 

 

U kunt als sponsor alle nieuwtjes en wetenswaardigheden omtrent Bloom vinden op onze 
website www.popkoorbloom.nl. 
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SPONSORPAKKET C       € 250,00 

 

Sponsorpakket C biedt de volgende voordelen: 

• Logo/naam ter grootte van C op de banner, website, poster 

en flyers 

• De exacte grootte en plaatsing van elk logo hangt mede af van 

de vormgeving van het betreffende logo en het aantal 

sponsoren  

• Posters worden voor elk openbaar optreden verspreid 

opgehangen door Noordwijkerhout of op de betreffende 

locaties 

• Tijdens de optredens staat de banner terzijde van het koor en 

worden flyers uitgedeeld 

• Op de website worden sponsoren vernoemd op een aparte 

pagina en in kleiner formaat op de home page. Als er een link 

naar de eigen website wordt geleverd zal deze aan het logo 

worden gekoppeld 

• U ontvangt een uitnodiging voor Korenslag Bollenstreek om 

dit samen met nog een andere gast mee te beleven onder het 

genot van enige drankjes 

 

U kunt als sponsor alle nieuwtjes en wetenswaardigheden omtrent Bloom vinden op onze 
website www.popkoorbloom.nl. 
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SPONSORPAKKET D       € 125,00 

 

Sponsorpakket D biedt de volgende voordelen: 

• Logo/naam ter grootte van D op de banner, website, poster 

en flyers 

• De exacte grootte en plaatsing van elk logo hangt mede af van 

de vormgeving van het betreffende logo en het aantal 

sponsoren  

• Posters worden voor elk openbaar optreden verspreid 

opgehangen door Noordwijkerhout of op de betreffende 

locaties 

• Tijdens de optredens staat de banner terzijde van het koor en 

worden flyers uitgedeeld 

• Op de website worden sponsoren vernoemd op een aparte 

pagina en in kleiner formaat op de home page. Als er een link 

naar de eigen website wordt geleverd zal deze aan het logo 

worden gekoppeld 

• U ontvangt een uitnodiging voor Korenslag Bollenstreek om 

dit samen met nog een andere gast mee te beleven onder het 

genot van enige drankjes 

U kunt als sponsor alle nieuwtjes en wetenswaardigheden omtrent Bloom vinden op onze 
website www.popkoorbloom.nl. 


