
 

Sponsorpakketten Events 

Op dit moment biedt HSFN u de onderstaande pakketten aan voor regionale en landelijke                           
events aan, algemene sponsorpakketten volgen binnenkort. In principe hanteert HSFN deze                     
bedragen als de norm, maar over afwijkende bedragen en aanbiedingen kan er onderhandeld                         
worden. 

 

Kleine Sponsor                                          vanaf  €50,- 

● Gratis entree 
● Logo op de flyer van de eerstvolgende activiteit 
● Logo gaat via flyer ook op de website 
● Logo gaat via de flyer ook door de ledenmailing 
● Logo gaat via de flyer ook door social media (Facebook & Instagram, 1.3k+ volgers) 

 

Sponsor                                                       vanaf  €100,- 

● Gratis entree 
● Logo op de flyer van de eerstvolgende activiteit 
● Logo gaat via flyer ook op de website 
● Logo gaat via de flyer ook door de ledenmailing 
● Logo gaat via de flyer ook door social media (Facebook & Instagram, 1.3k+ volgers) 
● Logo gaat stand-alone door de mailing, met link naar de website 
● Logo sponsor wordt opgenomen op de afsluitende dia van de gegeven presentatie 
● Naam sponsor wordt aan het einde van het evenement omgeroepen 
● Brochures en ander promotiemateriaal wordt op de avond in goodiebags gedaan en 

aan alle aanwezigen (100+ man) uitgedeeld 

 

Hoofdsponsor                                             vanaf  €300,- 

● Gratis entree 
● Logo op de flyer van de eerstvolgende activiteit 
● Logo gaat via flyer ook op de website 
● Logo gaat via de flyer ook door de ledenmailing 
● Logo gaat via de flyer ook door social media (Facebook & Instagram, 1.3k+ volgers) 
● Logo gaat stand-alone door de mailing, met link naar de website 
● Logo sponsor wordt in het groot opgenomen op de afsluitende dia van de gegeven 

presentatie 
● Logo wordt gepresenteerd op de welkomstdia, pauze-dia en afsluitende dia('s) van 

presentatie 
● Naam sponsor wordt aan het begin en aan het einde van het evenement omgeroepen 
● Er wordt actief brochures en ander promotiemateriaal van de sponsors verspreid 

gedurende het evenement 
● Mogelijkheid tot plaatsen fysieke banner/poster/zuil/stand bij het evenement 
● Mogelijkheid tot enkele minuten spreektijd indien gewenst 


