
Aanvullende 
informatie voor  
sponsoren van:

Meer groen 
in de stad - 
AGENDA 2022

Als sponsor kun je op verschillende manieren bijdragen aan dit project.

1. Je bestelt en betaalt vooraf één of meer agenda’s.

2.   Je doneert een bedrag zonder tegenprestatie aan het Bijen Educatiecentrum  
o.v.v.: bijdrage AGENDA 2020.

3. Bij een donatie vanaf € 50,- ontvang je een gesigneerde agenda.

4.  Sponsoring vanaf € 250,- krijgt een vermelding op de sponserpagina in de agenda. We streven 
naar een advertentievrije agenda, dus geen logo’s, maar er is wel ruimte voor url’s en een paar 
regels om eventueel een motivatie te delen.*

5.  Bij een donatie vanaf € 500,- tekenen Christel en Marijn 
jouw logo of advertentie in een van de abri- en wildplak-
plekken in de agenda. Er zijn zo’n 8 plekken te verdelen.*

6.  Bij donaties vanaf € 1000,- maken Christel en Marijn 
een tekening van jouw bedrijfspand of huis en krijgt 
deze een plek in de agenda. En ontvang je een artprint 
van de tekening thuis.*

7. Bij een donatie vanaf € 2500,- ontvang je de originele tekening ingelijst.* 

Voor vragen en meer informatie kun je contact opnemen met Jaap Molenaar van  
het Bijen Educatiecentrum, info@bijenstichting.nl, 0575-469832  

* Donaties krijgen vermelding op de sponsorpagina én een door Christel en Marijn gesigneerde agenda.



Sponsorvermeldingsopties in de agenda:

4.  Sponsoring vanaf € 250,- krijgt een vermelding op de sponserpagina in de agenda. We streven 
naar een advertentievrije agenda, dus geen logo’s, maar er is wel ruimte voor url’s en een paar 
regels om eventueel een motivatie te delen.

Deze agenda is mede mogelijk gemaakt door:

Naam en Achternaam, bedrijfsnaam, www.bedrijfsnaam.nl, Plaatsnaam
Indien gewenst is er hier ruimte voor een paar regels motivatie om juist aan dit project deel te nemen. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adipiscing elit. Integer volutpat diam non lacus malesuada, vitae tempor nulla dapibus. In laoreet turpis 
diam, id gravida velit condimentum ac.

Bedrijfsnaam, www.bedrijfsnaam.nl, Plaatsnaam
Indien gewenst is er hier ruimte voor een paar regels motivatie om juist aan dit project deel te nemen. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adipiscing elit. Integer volutpat diam non lacus malesuada, vitae tempor nulla dapibus. In laoreet turpis 
diam, id gravida velit condimentum ac.

Naam en Achternaam, Plaatsnaam
Indien gewenst is er hier ruimte voor een paar regels motivatie om juist aan dit project deel te nemen. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adipiscing elit. Integer volutpat diam non lacus malesuada, vitae tempor nulla dapibus. In laoreet turpis 
diam, id gravida velit condimentum ac.

Achterin de agenda komt een pagina waarin alle sponsoren vemeld worden met naam, bedrijfs-
naam en url. Er is ook ruimte voor een motivatie indien gewenst.

5.  Bij een donatie vanaf € 500,- tekenen Christel en Marijn jouw logo of advertentie in een van de 
wildplakplekken in de agenda. Er zijn zo’n 8 plekken te verdelen.

Op deze pagina is 
ruimte voor een 
getekende versie van 
jouw bedrijfslogo en 
een product.

En ruimte voor url www.bijenstichting.nl



6.  Bij donaties vanaf € 1000,- maken Christel en Marijn een tekening van jouw bedrijfspand of huis 
en krijgt deze een plek in de agenda. En ontvang je een artprint van de tekening thuis.

Op deze pagina 
is ruimte voor 
een getekende 
bedrijfsposter  
naar keuze.

En ruimte voor url www.bijenstichting.nl

www.bijenstichting.nl


