
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sponsorpakketten Glazen Huis Geleen 2019 
 
Hoofdsponsor - € 2000,00 excl. BTW 
Dit pakket bestaat uit: 
 

o Uitnodiging voor de openingsborrel voor 16 personen op vrijdag 20 december 
tussen 18.30 en 20.30 uur;* 

o Vermelding van uw bedrijfslogo op het LED-scherm tijdens het evenement  
(4x per uur á 20 seconden gedurende 48 uur); 

o Vermelding van uw bedrijfslogo op de livestream (1x per uur á 20 seconden); 
o Vermelding van uw bedrijfslogo op onze raamaffiches (oplage 350 stuks); 
o Vermelding van uw bedrijfslogo als partner op onze website 

(www.glazenhuisgeleen.nl); 
o Interview van 10 minuten over uw bedrijf in het Glazen Huis; 
o Het aanvragen van 8 verzoeknummers namens uw bedrijf. 

 
 
Goud sponsor - € 1000,00 excl. BTW 
Dit pakket bestaat uit: 
 

o Uitnodiging voor de openingsborrel voor 8 personen op vrijdag 20 december 
tussen 18.30 en 20.30 uur;* 

o Vermelding van uw bedrijfslogo op het LED-scherm tijdens het evenement 
 (4x per uur á 10 seconden gedurende 48 uur); 

o Vermelding van uw bedrijfslogo op de livestream (1x per uur á 10 seconden); 
o Vermelding van uw bedrijfslogo op onze raamaffiches (oplage 350 stuks); 
o Vermelding van uw bedrijfslogo als partner op onze website 

(www.glazenhuisgeleen.nl); 
o Interview van 5 minuten over uw bedrijf in het Glazen Huis; 
o Het aanvragen van 6 verzoeknummers namens uw bedrijf. 

 
 
Zilver sponsor - € 500,00 excl. BTW 
 
Dit pakket bestaat uit: 
 

o Uitnodiging voor de openingsborrel voor 4 personen op vrijdag 20 december 
tussen 18.30 en 20.30 uur:* 

o Vermelding van uw bedrijfslogo op het LED-scherm tijdens het evenement  
(4x per uur á 5 seconden gedurende 48 uur); 

o Vermelding van uw bedrijfslogo op de livestream (1x per uur á 5 seconden); 
o Vermelding van uw bedrijfslogo als partner op onze website 

(www.glazenhuisgeleen.nl); 
o Het aanvragen van 4 verzoeknummers namens uw bedrijf. 



 
 

 
 
 
 
 
 
Brons sponsor - € 250,00 excl. BTW  
Dit pakket bestaat uit: 
 

o Uitnodiging voor de openingsborrel voor 2 personen op vrijdag 20 december 
tussen 18.30 en 20.30 uur:* 

o Vermelding van uw bedrijfslogo op het LED-scherm tijdens het evenement 
 (4x per uur á 5 seconden gedurende 48 uur); 

o Vermelding van uw bedrijfslogo op de livestream (1x per uur á 5 seconden); 
o Vermelding van uw bedrijfslogo als partner op onze website 

(www.glazenhuisgeleen.nl);  
o Het aanvragen van 2 verzoeknummers namens uw bedrijf. 

 
*Deze vindt plaats bij Vicini Wine & Bites (Raadhuisstraat 2, tegenover het Glazen Huis). Om 19.00 uur staat de 
officiële openingshandeling gepland. U ontvangt als sponsor nog een officiële uitnodiging. 
 
 
Buiten de reeds opgestelde sponsorpakketten is het leveren van maatwerk te allen tijde 
bespreekbaar. Indien u interesse heeft om het Glazen Huis Geleen te sponsoren 
vernemen wij dat graag. Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.  
Wij zien uw interesse met belangstelling tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de werkgroep Glazen Huis Geleen 
 
 
Michel van Dijke – 06 27 07 44 53 
 
Wim Vaassen – 06 46 11 45 14 
 
Davey Nieuwendijk – 06 52 59 68 85 
 
 
 
Per e-mail zijn wij te bereiken op: info@cmgeleen.nl  


