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sponsor van de 
Zittesje revuu

Interesse om sponsor te worden? 
Mail naar info@revuu.nl 

Deze sponsoren gingen u al voor:



100 vrijwilligers die meer dan 1 jaar aan het werk zijn * 9 voorstellingen * 6000 bezoekers

Voor de productie van de Zittesje Revuu is de 
inzet van velen nodig. Ruim honderd vrijwilli-
gers zijn meer dan een jaar druk bezig met de 
voorbereidingen. 

Ze doen dit geheel belangeloos. Een productie van deze 
omvang en kwaliteit brengt ook de nodige kosten met zich 
mee. In de voorgaande jaren konden we steeds rekenen op 
de steun van het bedrijfsleven. 

Ook dit jaar doen wij graag weer een beroep op u als on-
dernemer om onze negen voorstellingen te steunen.  

Wilt u:
• Communiceren met minimal 6000 bezoekers?
• Mede-ondernemers ontmoeten in een ontspannen 

ambiance?
• Uw medewerkers special voordeel bieden voor een 

bezoekje aan de revuu? Lachende collega’s werken 
harder!

• Een gezellige avond uit hebben?
• Én de Zittesje cultuur een warm hart toedragen?
.... word dan ook sponsor!

SPONSORPAKETTEN
PAKKET 1  Euro 425,- (excl. BTW)
• naamsvermelding / logo op website revuu
• naamsvermelding op presentatie in schouwburg
• naamsvermelding in programmaboekje
• twee toegangskaarten, één parkeerkaart en twee keer 

deelname aan Sponsor Gala Avond 
 
PAKKET 2  Euro 775,- (excl. BTW)
als pakket 1, maar dan met vier toegangskaarten, twee par-
keerkaarten en vier keer deelname aan Sponsor Gala Avond 
 
PAKKET 3  Euro 1.100,- (excl. BTW)
als pakket 2, maar dan met zes toegangskaarten, drie parkeer-
kaarten en zes keer deelname aan Sponsor Gala Avond 
 
PAKKET 4  Bedrag nader overeen te komen
De inhoud en de omvang van sponsorpakket 4 wordt in over-
leg vastgesteld.  

De Sponsor Gala Avond van zaterdag 9 november is een 
compleet verzorgende voorstelling met verschillende gerech-
ten, drank en live-muziek. Na de ontvangst met een glaasje 
prosecco zal de rode draad van de nieuwe revuu toegelicht 
worden. Voorafgaand, tijdens de pauze en na afloop van de 
voorstelling zullen er verschillende hapjes geserveerd worden. 
Uiteraard is de drank all inclusive.
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