
SPONSOR VAN DE: 

PAKKET 1  Euro 445,- (excl. BTW)
•  naamsvermelding op de website
•  presentatie in schouwburg met bedrijfsnaam
•  digitaal programmaboekje met naamsvermelding
•  2x toegangskaarten, 1x parkeerkaart en 2x deelname  
 Sponsoravond
•  All-inclusive arrangement 

PAKKET 2  Euro 795,- (excl. BTW)
•  bedrijfslogo op de website
•  presentatie in schouwburg met logo
•  digitaal programmaboekje met naamsvermelding
•  4x toegangskaarten, 2x parkeerkaart en 4x deelname 
 Sponsoravond
•  All-inclusive arrangement

PAKKET 3  Euro 1.150,- (excl. BTW)
•  bedrijfslogo op de website
•  presentatie in schouwburg met logo
•  digitaal programmaboekje met bedrijfslogo
•  6x toegangskaarten, 3x parkeerkaarten en 6x deelname 
 Sponsoravond
•  All-inclusive arrangement

PAKKET 4  Bedrag nader overeen te komen / 
 zo ook de exacte invulling
De inhoud en de omvang van het sponsorpakket wordt in 
overleg vastgesteld.
In elk geval behoren daartoe de keuzes voor:
•  bedrijfslogo op briefpapier Revuu
•  bedrijfslogo op de website.
•  presentatie in schouwburg met logo
•  digitaal programmaboekje met logo
• nader overeen te komen aantal toegangskaarten, 
 voldoende parkeerkaarten en deelname Sponsoravond
• All-inclusive arrangement

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



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 minimaal 6000 bezoekers?
• Mede-ondernemers ontmoeten in een ontspannen 

ambiance?
• Uw medewerkers speciale voordeel bieden voor een 

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

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

SPONSORPAKETTEN
Alle sponsoren ontvangen toegangs- en parkeerkaarten 
voor de feestelijke Sponsoravond van de Zittesje Revuu op 
zaterdag 19 november 2022, afhankelijk van het gekozen 
pakket, zie onderstaande.

DE SPONSORAVOND.

• Onze sponsoren worden ontvangen met een drankje.  

• Tijdens de Sponsoravond worden culinaire hapjes 
geserveerd voorafgaand, tijdens de pauze en na de 
voorstelling, voorzien van drankjes.  

• Voorafgaande aan de voorstelling zal een 
welkomstwoord en toelichting van de rode draadlijn van 
de Revuu worden gegeven.  

• Tijdens deze compleet verzorgde avond met 
voorstelling, culinaire hapjes en groot feest met live 
muziek voelt u zich een echte VIP.

Voor de feestelijke Sponsoravond van de Zittesje Revuu 2022 
bestaan de volgende sponsorpakketten, (zie achterzijde): 

Extra
De sponsoren worden uitgenodigd om kennis te 
nemen van de voorbereidingen tijdens repetities en/of 
afzonderlijk belegde bijeenkomsten, zoals onze traditionele 
“BRANDslangwalk” in de traditionele Zittesje kaffeekes met 
entertainment van de Revuu.


