Sponsoring NKB 2022
Geachte heer/mevrouw,
Op 12, 13 en 14 mei 2022 vinden de Nederlandse Kampioenschappen voor Boomspecialisten (NKB)
plaats in het Amsterdamse Bos te Amstelveen.
Dit jaar organiseren we een studentencompetitie, een internationale klimcompetitie, een
boomveiligheidscompetitie en een hoogwerkercompetitie. Op onze website treft u meer informatie aan
over de KPB-ISA en het NKB.
Tijdens het NKB is er de mogelijkheid tot sponsoring. Wilt u bijdragen aan het NKB 2022?
Vult u dan het bijgevoegde sponsorcontract in en stuur dit per e-mail naar: secretaris@kpb-isa.nl
Sponsormogelijkheden:
Goud
•
Zichtbaarheid bij NKB:
Standruimte van 24 m² (tent inclusief brandblusser zelf regelen)
Het naar eigen inzicht inrichten van de ruimte rond één van de 5 wedstrijdonderdelen.
•
Het plaatsen van twee vlaggen of spandoeken bij de masterklim op zaterdag
•
Vermelding als sponsor in de sponsorlijst en groot bedrijfslogo op de NKB startpagina van de
website van de KPB-ISA
•
Groot bedrijfslogo op de Facebookpagina van de KPB-ISA
•
½ pagina advertentie in het vakblad Bomen in de edities 59, 60 en 61
Groot bedrijfslogo op de poster in het vakblad Bomen van de KPB-ISA
•
Zichtbaarheid tijdens Webinars en kennisbijeenkomsten van de KPB-ISA in 2022 met een groot
bedrijfslogo op de startpagina
De kosten voor dit totaalpakket bedragen € 1.400,Zilver
•
Zichtbaarheid bij NKB:
Standruimte van 24 m² (tent inclusief brandblusser zelf regelen)
Het plaatsen van 2 spandoeken op het wedstrijdterrein
•
Vermelding als sponsor in de sponsorlijst en middelgroot bedrijfslogo op de NKB startpagina van de
website van de KPB-ISA
•
Middelgroot bedrijfslogo op de Facebookpagina van de KPB-ISA
•
1/4 pagina advertentie in het vakblad Bomen in de edities 59, 60 en 61
Middelgroot bedrijfslogo op de poster in het vakblad Bomen van de KPB-ISA
•
Zichtbaarheid tijdens Webinars en kennisbijeenkomsten van de KPB-ISA in 2022 met en middelgroot
bedrijfslogo op de startpagina
De kosten voor dit totaalpakket bedragen € 900,Brons
•
Zichtbaarheid bij NKB:
Standruimte van 24 m² (tent inclusief brandblusser zelf regelen)
Het plaatsen van 1 spandoek op het wedstrijdterrein
•
Vermelding als sponsor in de sponsorlijst en klein bedrijfslogo op de NKB startpagina van de website
van de KPB-ISA
•
Klein bedrijfslogo op de poster in het vakblad Bomen van de KPB-ISA

De kosten voor dit totaalpakket bedragen € 500,Vrienden van het NKB
•
Vermelding als vriend in de vriendenlijst
•
Een vriend van het NKB mag een spandoek ophangen in de vriendenboom.
•
Een vriend heeft recht op een klein logo op de KPB-ISA website, Facebook en op de poster in het
vakblad.
De kosten voor dit totaalpakket bedragen € 150,-

De organisatie van het NKB bepaald welke gouden sponsor bij welk wedstrijdonderdeel op donderdag en
vrijdag zijn vlaggen of spandoeken mag plaatsen. Materialensponsoring is welkom. Het bedrag van
materialensponsoring kan in mindering gebracht worden op het sponsorbedrag van het NKB.
Uw bedrijfslogo ontvangen wij graag aangeleverd als EPS bestand.

Sponsorovereenkomst KPB-ISA NKB 2022
De ondergetekenden,
Kring Praktiserende Boomverzorgers, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
registratienummer 40122468, hierna te noemen: KPB-ISA
Contactpersoon Erwin Reinhard
Telefoon
06-25 22 49 52
Email
secretaris@kpb-isa.nl
Bedrijfsnaam

:

Contactpersoon :
Afdeling

:

Postadres

:

Plaats

:

Telefoon

:

Email

:

Hierna te noemen: sponsor, verklaren als volgt te zijn overeengekomen:
•

De KPB-ISA verleent hierbij het recht aan de sponsor, die verklaart het recht te aanvaarden om het
Nederlandse Kampioenschap voor Boomspecialisten van de KPB-ISA aan te wenden ter
bekendmaking van haar producten of diensten.

•

Sponsorbedrag:
•
Goud
€ 1.400,•
Zilver
€ 900,•
Brons
€ 500,•
Vrienden van NKB 2021
€ 150,Voorwaarden en rechten zijn vermeld in de toelichting van het sponsorcontract.

•

De bedrijfsnaam van de sponsor wordt geplaatst op de website van de KPB-ISA (www.kpb-isa.nl) na
betaling van de factuur.
Aldus overeengekomen tussen de sponsor en de KPB-ISA,
Sponsor
Datum:

KPB-ISA
Datum:

Handtekening:
Naam:

Handtekening:
Naam:

