SPONSORING

Sprookjesbos 2018
ER WAS EENS ... In 1989 organiseerde
Freinetschool De Vier Tuinen in Oudenaarde
de allereerste editie van het SPROOKJESBOS.
Een evenement dat een eeuwenoude traditie
verderzet. Die van verhalen vertellen waarbij
groot en klein kan wegdromen. Ouders,
kinderen en leerkrachten spelen onder leiding
van ervaren regisseurs klassieke en moderne
sprookjes.
HET SPROOKJESBOS is een tweedaags
evenement. De editie van 2018 is tevens de
dertigste editie. Dit jubileum wordt gevierd
op zondag 3 en zaterdag 9 juni 2018 in het
Liedtspark te Oudenaarde. Een feesteditie
met 6 sprookjes en een tot de verbeelding
sprekende randanimatie.

CONTACT
Andere formules op vraag of
op maat van de sponsor zijn
bespreekbaar.
wg.sprookjesbos@deviertuinen.be
Nederenamestraat 30, 9700 Oudenaarde
T. +32 (0)55 30 37 66

DOELGROEP Het SPROOKJESBOS staat, al
3 decennia, garant voor de gezelligste familie
uitstap van het jaar. Bezoekers, van 0 tot 99 jaar,
komen uit gans Vlaanderen, met nadruk op
Oost- en West-Vlaanderen.

Steun
30 jaar sprookjesbos
in 2018 !
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Klein Duimpje

125 euro

logo in programma - 1.000 ex.
3 vrijkaarten

BEZOEKERS
Een organisatie van

Elke sponsor is onmisbaar voor
een organisatie die rust op de
schouders van 200 vrijwilligers.
Sponsors worden onderverdeeld
in 3 groepen:

Oudenaarde

Geraardsbergen
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Tinnen Soldaat

475 euro

logo in programma - 1.000 ex.
logo op affiche - 500 ex.
logo op flyer - 9.000 ex.
spandoek in het park
logo op sprookjesbos.org
10 vrijkaarten

Chinese Nachtegaal

1.000 euro

logo in programma - 1.000 ex.
groter logo op affiche - 500 ex.
groter logo op flyer - 9.000 ex.
spandoek in het park
groter logo op sprookjesbos.org
publicatie facebook + 1.500 volgers
20 vrijkaarten

