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De Dag van het Schaap vindt 11 juni 2022 plaats op het terrein van het Nationaal Hippisch Centrum,  

De Beek 125, 3852 PL Ermelo 

Topsponsor Dag van het Schaap 

Naamsvermelding: 

✓ Naamsvermelding in de vorm van ‘topsponsor’ op de posters. 
✓ Naamsvermelding op de toegangskaart. De toegangskaart voor 2020 is A5-formaat met alle 

informatie en een plattegrond.  
✓ Advertentie in kleur op de toegangskaart. 72 x 50 mm. 
✓ Naamsvermelding op www.dagvanhetschaap.nl, ook op een speciale sponsorpagina. 
✓ Banner met doorlink op standhouderspagina van www.dagvanhetschaap.nl. 
✓ Omroepen van bedrijfsnaam op verschillende tijden. 
✓ Naamsvermelding op voorkant T-shirts (rechts). Maatvoering hiervan is 30 x 60 mm onder 

vermelding van ‘topsponsor’. Circa 60 stuks voor leden werkzaam tijdens de Dag van het 
Schaap.  

✓ Ophang vlaggen en posters 5 m², in overleg met de stichting Dag van het Schaap. 
✓ Afspelen van uw bedrijfsfilm, max 2 minuten 
✓ Uw naam bij een activiteit van de Dag van het Schaap. In overleg met de stichting Dag van het 

Schaap. 
 

Lezingen indien gewenst: 

✓ De topsponsor krijgt de gelegenheid om een lezing te verzorgen in een aparte ruimte. 
✓ De stichting Dag van het Schaap brengt deze lezingen onder de aandacht 
✓ De stichting Dag van het Schaap verzorgt tijdens deze lezing de geluidsapparatuur en 

projectiemateriaal. 
 

Stand: 

✓ De topsponsor krijgt een standruimte binnen of buiten (i.o.) t.w.v.  € 600, -- 
 

Verplichtingen voor de topsponsor: 

• Betaling van het bedrag binnen de afgesproken termijn. 

• Indien onderdeel van de afspraken: prijzen beschikbaar stellen. 

• De topsponsor verwijst in advertenties of andere reclame naar de Dag van het Schaap 2022. 

• Indien mogelijk ook verwijzingen in het buitenland. 

 

Totaal bedrag €   1.500 

 

www.dagvanhetschaap.nl        facebook.com/dagvanhetschaap       

http://www.dagvanhetschaap.nl/

