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Sponsor van City Beach Doetinchem 

Als sponsor van ons 10-daagse evenement staat u meer in de picture dan bij welk 
lokaal evenement dan ook. Onze sponsoren zijn namelijk de drijvende kracht en dat 
laten we blijken ook! Tijdens het 10-daagse evenement, midden op het Simonsplein, 
is uw bedrijfsnaam met logo te vinden op het reclamedoek rondom ons veld, de 
boarding, de vlaggen langs het veld en tijdens de VIP-avond in de Catharinakerk. 

Maar dit is niet alles: ook op onze website, social media en onze eigen City Beach 
Special worden uw logo en bedrijfsnaam genoemd. Daarnaast is uw bedrijfsnaam 
te horen in verschillende radiocommercials en staat uw bedrijf vermeld op al ons 
communicatiemateriaal en advertenties in de lokale kranten. 

Onze communicatie-uitingen:
- Boarding
- Vlaggen
- Banners
- Advertenties
- City Beach Special
- Commercials
- Citybeachdoetinchem.nl
- Promotiefilmpjes
- Social Media

City Beach Doetinchem geeft jaarlijks goede doelen de gelegenheid om zich tijdens de verschillende evenementen te profileren. Op dit 

moment zijn wij verbonden aan Kika en Stichting Inloophuis Oude IJssel.

Mocht u zelf een goed doel vertegenwoordigen of heeft u een suggestie, laat het ons weten. 

Het Inloophuis Oude IJssel biedt mensen 
met kanker en hun naasten de ruimte  om hun 
emoties en onzekerheden als gevolg van de 
ziekte te bespreken of ontspanning en afleiding 
te zoeken door gezamenlijke activiteiten.

KiKa heeft als doel: het werven van fondsen 
voor vernieuwend onderzoek en andere 
activiteiten op het gebied van kinderkanker, 
gericht op minder pijn en strijd, meer 
genezing en een hogere kwaliteit van leven 
op latere leeftijd. Daarnaast richt KiKa zich op 
het geven van voorlichting.

Goede doelen……

Poster toegangswegen Doetinchem 2015

Advertenties 2015Advertentie 2013

Wall of fame 2015
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Adoptie van evenement 
(nader te bespreken) Ja Ja Ja Ja - -

Vlaggen 3 2 1 - - -

Banners toegangswegen
Doetinchem Logo Logo Logo Logo Logo -

Internet 
(citybeachdoetinchem.nl) Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Facebook * Advertorial * Advertorial * Advertorial * Advertorial * Advertorial * Advertorial *

Gratis deelname aan toernooi 
(t.w.v. € 50,-) Ja Ja Ja Ja Ja Ja

City Beach Borrel 
o.a. VIP terras / Vrijmibo Ja Ja Ja Ja Ja Ja

VIP kaarten VIP Evenement 14 10 8 6 4 2

Aantal logo posities op de 
boarding 20 16 12 8 4 -

Aantal logo posities op de 
Wall-Of-Fame 1 1 1 1 1 1

Vermelding in de 
City Beach Special

Advertorial/
interview/ 

advertentie
1 pagina **

Advertorial/
interview/ 

advertentie
1/2 pagina 

**

Advertorial/
interview/ 

advertentie
1/4 pagina 

**

Advertorial/
advertentie 
1/8 pagina 

**

Logo Logo

Bedrag (Euro/Ex. BTW) € 3500,- € 2500,- € 2000,- € 1500,- € 1000,- € 500,-

Sponsorpakketten City Beach Doetinchem

Internet en Social Media 
- www.citybeachdoetinchem.nl
- www.facebook.com/CityBeachDoetinchem 
- www.twitter.com/CityBeachDTC

Powered By sponsorpakket - op aanvraag en individueel overleg.
* Er wordt van u verwacht dat u zelf tekst en beeldmateriaal aanlevert.
** Er wordt van u verwacht dat u zelf een advertentie aanlevert.




