Word Texel vlagsponsor bij de Ronde om Texel

Wat krijg je?

 Een vlaggenmast waar je je vlag met bedrijfslogo
in kan hijsen
Je hijst zelf je eigen vlag met jouw bedrijfslogo aan  Een exclusieve foto die op de website
het begin van het evenement samen met de
roundtexel.com wordt gepubliceerd met
andere (Texelse) vlagsponsors.
bedrijfsnaam vermelding
Als we je op de foto hebben gezet gaan we met z’n  2 gratis consumpties en bittergarnituur na het
hijsen
allen borrelen en genieten we van een
 Een exclusieve cap
bittergarnituur.
 Tijdens de Ronde om Texel ontvangst met koffie
Als vlagsponsor nodigen we je uit als gast tijdens
en gebak
de Ronde om Texel voor een kop koffie met gebak.  Uitnodiging voor de prijsuitreiking en het feest in
Na de Ronde ben je onze gast ’s avonds tijdens de
het Ronde om Texel Beach House
prijsuitreiking en het feest.
Geen bedrijfsvlag en nu?
Als we gaan opruimen zien we je graag terug om
Wij leveren een vlag met bedrijfslogo, afmetingen
je vlag te strijken en een bakkie te doen.
1 X 1,5 meter voor € 29,- exc. BTW
Hoe werkt het?

Ik kom niet alleen!
Dat begrijpen wij. Ons voorstel is dan ook 1 vlag
maar met z’n tweeën genieten.

Past het in mijn agenda?
woensdag 3 juni
Tussen 19:00 en 20:00 uur kom je je vlag hijsen en
maken we een exclusieve foto.
Vanaf 20:00 uur gaan we borrelen in het Ronde
om Texel Beach House bij Paal 17
zaterdag 6 juni
Tussen 09:00 en 12:00 uur ben je welkom voor
koffie en gebak
Vanaf 20:00 uur ben je onze gast in het Ronde om
Texel Beach House voor de prijsuitreiking en het
feest.
Wat kost’t?
______________________________________
€ 295,- excl. BTW
Doen?
______________________________________
Natuurlijk. We mailen je een formulier en zien je
(jullie) graag tegemoet voor de Ronde om Texel
2015

