
Stichting IJsbaan Franciscus Huis Weert organiseert rond 

de feestdagen met vele vrijwilligers een overdekte ijsbaan 

(14 x 25 meter) op een unieke  locatie. Met daarnaast 

diverse winterse kraampjes en op het verhoogd 

terras kunt u onder het genot van een hapje en 

een drankje genieten van al het schaatsplezier. 

Wij hopen dat ook u dit initiatief een 

warm hart toedraagt door middel van 

sponsoring. Stichting IJsbaan Franciscus 

Huis Weert biedt ondernemers de keuze 

uit een aantal sponsorpakketten. 

Alvast bedankt namens het hele team!

 PLATINA  
€ 1.000,- EXCL BTW

• Zichtbaar op de pagina van de webcam als 
partner van de ijsbaan, uw logo is 24/7 in 
beeld op de 10 websites  van    
www.middenlimburg-actueel.nl

• Vermelding met logo en link op;  
www.franciscushuisweert.nl

• Vermelding in de Powerpoint presentatie  
die loopt gedurende de gehele periode

• Clinic voor max.50 personen op een avond  
in overleg in blok 9 (19.30-20.45 uur)

• Uitnodiging voor de officiële opening  
op zondag 6 december voor 4 personen

• Logo wordt geplaatst op een van de reclame-
borden die rondom de ijsbaan worden geplaatst

 GOUD  
€ 500,- EXCL BTW

• Zichtbaar op de pagina van de webcam  
als partner van de ijsbaan, uw logo is  
24/7 in beeld op de 10 websites  van    
www.middenlimburg-actueel.nl

• Vermelding met logo en link op;  
www.franciscushuisweert.nl

• Vermelding in de Powerpoint presentatie  
die loopt gedurende de gehele periode

• 40 IJsbaan tickets (geldig voor 1 blok van 1 uur en  
1 kwartier. De ijsbaan tickets zijn excl. huur schaatsen)

• Uitnodiging voor de officiële opening  
op zondag 6 december voor 4 personen 

6 DEC. 2015 T/M 3 JAN. 2016
FRANCISCUS HUIS WEERT
WWW.FRANCISCUSHUISWEERT.NL

INTERESSE?
GEEF UW KEUZE DOOR VIA IJSBAAN@FRANCISCUSHUISWEERT.NL 

Wilt u op een andere manier een bijdrage leveren aan dit unieke project, neem dan 
contact op met het ijsbaan team via telefoonnummer 0495-466888 of stuur een mailtje 
naar: ijsbaan@franciscushuisweert.nl

 ZILVER  
€ 350,- EXCL BTW

• Vermelding met logo en link op;  
www.franciscushuisweert.nl

• Vermelding in de Powerpoint presentatie  
die loopt gedurende de gehele periode

• 25 IJsbaan tickets (geldig voor 1 blok van 1 uur en  
1 kwartier. De ijsbaan tickets zijn excl. huur schaatsen)

 BRONS  
€ 150,- EXCL BTW

• Vermelding met logo en link op;   
www.franciscushuisweert.nl

• Vermelding in de Powerpoint presentatie  
die loopt gedurende de gehele periode

• 10 IJsbaan tickets (geldig voor 1 blok van 1 uur en  
1 kwartier. De ijsbaan tickets zijn excl. huur schaatsen)

RECLAMEBORD  
€ 500,- EXCL BTW

Het is mogelijk om voor de gehele periode een van de reclameborden te huren die rondom de 
ijsbaan worden geplaatst. Het bordformaat is 200 x 70 cm en wordt voorzien van uw logo met 
eventueel een tekst/slogan.


