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18, 19 en 20 oktober 2019

PARTNERPAKKET
De Slag om Grolle is onderdeel van: ‘Stichting Vrienden van de Grolse Kanonnen’

Colin Ebbers

Geachte lezer...
Voor u ligt het sponsorpakket van de Slag om Grolle; het grootste 17e- eeuws re-enactment
evenement van de wereld.
Tijdens de Slag om Grolle keert Groenlo terug naar het jaar 1627. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog
kreeg Frederik Hendrik de opdracht ‘de starcke stadt Grol’ te heroveren op de Spanjaarden. Dat
lukte. En hoe!
Ook dit jaar keren wij, op 18, 19 en 20 oktober, samen met honderden re-enactors, entertainers,
aanbieders van horeca en Grolse inwoners terug naar die tijd. We bieden een unieke beleving
aan zo’n 40.000 bezoekers, die vanuit heel Nederland en Duitsland naar Groenlo komen.
We hebben inmiddels een hoge pr waarde. Zo haalden we afgelopen editie de voorpagina
van de zaterdageditie van de Telegraaf en nam de NTR een deel van hun reeds uitgezonden
documentaire '80 jaar Oorlog' op tijdens ons evenement. Ook verschenen we in verschillende
programma’s als het NOS Acht uur Journaal, Editie NL, Goedemorgen Nederland en Hart
van Nederland. Daarnaast besteedde het magazine Quest 8 pagina’s aan ons evenement. Ook
verschillende Duitse televisiezenders besteedden aandacht aan het evenement.
De Slag om Grolle werd voor het eerst in 2005 georganiseerd door zes vrijwilligers. Nu maken we
ons op voor de zevende editie en inmiddels werken we met 30 vrijwilligers twee jaar lang aan de
voorbereiding van het evenement. Tijdens de dagen zelf komen daar nog eens 300 vrijwilligers bij.
En daar zijn wij trots op!
Een uniek evenement, dat we zonder de hulp van alle vrijwilligers niet hadden kunnen
organiseren. Maar dat we ook niet kunnen organiseren zonder u!
Wij zouden het daarom erg waarderen als u, in welke vorm dan ook, uw steentje bijdraagt aan dit
mooie evenement. In dit plan vindt u een aantal pakketten van verschillende waarde. Uiteraard
is het mogelijk om een aantal zaken te combineren, of om samen te kijken wat het beste bij u als
bedrijf past.
We hopen u te mogen begroeten als sponsor!
Namens de organisatie van de Slag om Grolle,
Arjan Snijders, Roy Wijgerink, Mariel Eitink, Jan Nales, Marjolijn Gerritsen
Email: sponsoring@slagomgrolle.nl

DE VOLGENDE SPONSORPAKKETTEN
ZIJN SAMENGESTELD:

Pakket START
• Naamsvermelding op de website www.slagomgrolle.nl
• Naamsvermelding in de dankadvertentie, een week na het evenement
• 4 dag-toegangskaarten
Tip: dag-toegangskaarten zijn bij te kopen voor € 15,- per persoon

€ 250,-

Pakket VIP
• 2 VIP-kaarten op dag naar keuze op basis van beschikbaarheid
- exclusieve toegang tot de VIP tent op Stadsplein Wheme
- incl. eten & drinken tussen 13.00 – 18.30 uur
- incl. Parkeerkaart
• Voor 2 personen een exclusieve tour over en rondom het evenemententerrein op de zaterdag
of zondag (u dient vooraf een tijdstip te reserveren, vol is vol).
- incl. een fotomoment met uw gezelschap, allen gekleed als 17e eeuwse burgers.
• Naamsvermelding op de website www.slagomgrolle.nl
• Naamsvermelding in de dankadvertentie, een week na het evenement
Tip: VIP + Tour is eventueel bij te kopen voor € 125,- per persoon.

Foto Peter

Tip: dag-toegangskaarten zijn bij te kopen voor € 15,- per persoon

€ 750,-

Henk Oltvoort

Pakket MEDIA
•
•
•
•
•

Idem als Pakket VIP +
Logo vermelding op de website www.slagomgrolle.nl
Logo vermelding bij de drie ingangen op de sponsordoeken
Logo vermelding in de dankadvertentie, een week na het evenement
Logo vermelding in het programmaboekje, dat gratis wordt
uitgedeeld bij de ingang van het evenement.

€ 1.500,-

Pakket VIP XL
• Idem als Pakket MEDIA +
• 10 extra VIP-kaarten
• Voor 10 personen extra een exclusieve tour
zoals genoemd in Pakket VIP

Pakket VIEW
• Wij kijken graag samen met u naar een op maat
samengesteld pakket.

€ 2.500,-

€ 5.000,of meer

Eduard van de Wiel

NB
• Deze pakketten zijn exclusief b.t.w.
• Wij ontvangen graag uw logo in EPS of PDF.
Bovenstaande pakketten zijn niet 1- op 1 door te vertalen naar partijen die materialen of
diensten leveren. Dit betreft altijd maatwerk.
Gelieve onderstaande gegevens in te vullen en te mailen of sturen naar
sponsoring@slagomgrolle.nl of
Irenestraat 23, 7141 XR Groenlo
of geef het mee aan een lid van onze sponsorcommissie.

Ja!...
wij willen een bijdrage leveren aan de totstandkoming van de Slag om Grolle, editie 2019.
We kiezen voor het pakket:
Bedrijf/instelling:
Contactpersoon:
Adres:
Telefoonnummer(s):
Email:
Bijzonderheden:

U ontvangt van ons een factuur voor het gekozen pakket.

18, 19 en 20 oktober 2019

Hartelijk dank voor uw bijdrage en
tot op de Slag om Grolle!

De Slag om Grolle

Financieel / Factuuradres: Irenestraat 23 - 7141 XR Groenlo
sponsoring@slagomgrolle.nl - www.slagomgrolle.nl
NL28 RABO 0316 4798 02
K.v.K.: 09101943
Belastingnr: 816071809B01

