De Carnavalsstichting Tilburg zet zich al jaren
in om een professionele bijdrage te leveren aan
het openbaar carnaval in Kruikenstad. Er vinden
zo’n twintig openbare evenementen voor en
tijdens carnaval plaats: van Waogeslouwe tot
Kruikenstad in Koor en van Elf-elf tot de
drukbezochte Opstoet. En uiteraard zijn we er
trots op dat het groen-oranje gevoel door
zoveel Kruiken en Kruikinnen omarmd en
uitgedragen wordt!
Om de (financiële) organisatie ieder jaar weer
rond te krijgen worden we ondersteund door
een grote groep vrijwilligers, de gemeente Tilburg,
fondsen, particuliere donateurs én het laagdrempelige zakelijke Kruikennetwerk. Mogen

Neem contact op!

KRUIKENSTAD
SPONSORPAKETTE
N

Wil je meer informatie over de sponsorpakketten, ben je
benieuwd naar extra sponsormogelijkheden die we kunnen
bieden of wil je graag op weg geholpen worden een keuze te
maken tussen de verschillende pakketten? We lichten een en
ander graag toe in een persoonlijk gesprek.
• Stuur een mail naar fondsenwerving@kruikenstad.nl
• Of vul het eenvoudige contactformulier in op
kruikenstad.nl/sponsoren

Volg ons ook op:
Facebook.com/kruikenstadnl
Twitter.com/kruikenstadnl
Youtube.com/user/kruikenstadkanaal
Instagram.com/kruikenstadnl

we jouw bedrijf daar dit jaar aan toevoegen?

SAMEN GROEN-ORANJE

KRUIKENSTAD

Sponsorpakketten

							Plèstik
Excl. BTW					€ 444,44
Kruikenmunt					
-		

Plèstik Plus
€ 888,88
11		

Brons		
€ 1222, 22
22		

Zilver		
€ 1999,99
44		

Goud			
€ 3111,11		
66			

Goud Plus
€ 3666,66
88

Groen-oranje sjaal				
Stadsembleem				
Eremetaal					

1		
1		
-		

1		
1		
-		

2			
2			
1 brons		

4		
4		
1 zilver		

6			
6			
1 goud		

8
8
1 goud

Events 					
Exclusieve Sponsorborrel			
1p		
VIP Arrangement Elf-elf			
1p		
Entree “Zumme Zinge?!”			
-		
Sponsorevent & entree “Prinsebal”		
-		

1p		
1p		
-		
-		

2 p		
2 p		
2 p		
2 p		

2 p		
2 p		
2 p		
2 p		

4 p			
4 p			
4 p			
4 p			

4p
4p
4p
4p

1 p		
1 p		
-		

2 p		
1 p		
-		

2 p		
-			
2p		

4 p		
- 		
2p		

6 p			
- 			
4p			

8p
4p

Exposure						
Naamsvermelding op Kruikenstad.nl		
√		
Naamsvermelding videowall Heuvel		
√		
Logovermelding op Kruikenstad.nl		
-		
Logovermelding op videowall Heuvel		
-		

√		
√		
-		
-		

√			
√			
-			
-			

-		
-		
√		
√		

-			
-			
√			
√			

√
√

VIP diner & entree “Twidde Kruikenconcert”

Bodumpkestocht				
Kruikenviering					

Uitbreidingsmogelijkheden E
Exposure

Benieuwd naar eventuele extra sponsormogelijkheden of exposure? Laat het ons weten. Je kan contact opnemen via
fondsenwerving@kruikenstad.nl. Graag lichten we in een persoonlijk gesprek de eventuele mogelijkheden dan nader toe.

Op de volgende pagina lees je meer over de inhoud van de pakketten.

www.kruikenstad.nl

Kruikenmunt

Wat houdt het in?
?

Betaal vrijwel overal jouw drankje met dezelfde munt, proost!

Groen-oranje sjaal
Draag het groen-oranje met trots en hang de officiële sjaal om je nek.

Stadsembleem
Een heuse Kruik kan natuurlijk niet zonder het stadsembleem met het
Kruikenstadmotto.

Eremetaal
Laat zien dat je een Kruikensponsor bent met het bijzondere eremetaal.

Zumme Zinge?!
Benieuwd naar de Kruikenkraker van het carnavalsjaar? Sluit
aan bij dit muzikale festijn en zit op de eerste rij als het lied gekozen wordt
dat de Prins en zijn Gevolg zal begeleiden gedurende het hele seizoen.

Prinsebal
De Prins van Kruikenstad nodigt iedereen op zijn bal: een groots feest
waarbij ook de Prinsen uit de buitenstedelijke rijken hun opwachting
zullen maken.

Twidde Kruikenconcert
Het altijd drukbezochte Kruikenconcert brengt klassieke en moderne
muziek samen in een uitbundige en carnavaleske sfeer! Het grandioze
orkest begeleidt het muzikale talent dat Tilburg rijk is en op het
programma staat steevast een bekende verrassingsartiest!

Kruikenviering
Na het carnavalsweekend is het weer tijd voor bezinning en verbinding
tijdens de Kruikenviering. Vrolijk, gezellig, ontroerend, met volop
muziek en zang.

VIP-arrangement Elf-elf
Traditiegetrouw wordt op Elf-elf het startsein gegeven voor het nieuwe
carnavalsseizoen en worden de Prins en zijn Gevolg bekend gemaakt.
Wees welkom in de exclusieve VIP-area waar we een speciaal arrangement serveren, alles goed te zien is én onze sponsoren met elkaar het glas
kunnen heffen.

Sponsorevent Prinsebal
Voorafgaand aan het Prinsebal nodigt de Prins het uitgebreide Kruikennetwerk uit om elkaar onder het genot van een hapje en een drankje te
ontmoeten. Gegarandeerd een spectaculaire avond waarbij wij elk jaar
te gast zijn bij een andere Kruikenzoak voordat het feest bij 013 wordt
voortgezet.

VIP-diner Twidde Kruikenconcert
Voordat het Twidde Kruikenconcert losbarst, nodigen we je uit voor het
VIP-diner waarbij je wordt ondergedompeld in een magische ambiance.
We serveren een heerlijk 3-gangenmenu (inclusief drankjes) en trakteren
op carnavalesk topentertainment terwijl we ons voorbereiden op het
Kruikenconcert.

Exclusieve sponsorevent
We nodigen je graag uit voor het exclusieve pré-seizoen sponsorevent.
Een informele manier om alvast in de stemming te komen met elkaar!

Bodumpkestocht
Leg op carnavalsvrijdag ‘unne goeie bodum’ tijdens de befaamde
Bodumpkestocht in het centrum van Kruikenstad. Wij trakteren, dus tot
20:00 uur kan de portemonnee dicht blijven.

Naams- en logovermelding en Heuvel videowall
We zijn trots op onze sponsoren en laten dat graag zien! Als sponsor ben
je verzekerd van naamsvermelding of logovermelding op de events, de
drukbezochte website kruikenstad.nl en tijdens carnaval op de
videowall midden op de Heuvel.

Tip! Noteer alle data alvast in de agenda. Deze zijn eenvoudig te importeren via Kruikenstad.nl

