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Sponsorpakketten:

Vanaf  € 14.500

Gouden sponsor

Vanaf  € 9.500

Zilveren sponsor

Vanaf  € 4.500

BRONZen sponsor

Mogelijkheden om uw bedrijfsnaam kenbaar te maken binnen Beuningen On Ice:

Reclame op de boarding rond de ijsbaan, curlingbaan of op andere plaatsen;

Vlaggen en/of banieren aan de buitenzijde van het evenemententerrein, met zicht vanaf de Van Heemstraweg;

Uw logo op flyers, entreebewijzen, posters, website, advertenties, tv-schermen en vele andere uitingen; 

Bedrijfspresentatie op tv-schermen;

Uw bedrijfslogo op het grote aandachtrekkende outdoor LCD-scherm; (bij voldoende animo)

Toegangskaarten Beuningen On Ice openingsfeest;

Een advertorial in de Beuningen On Ice krant, welke in een oplage van 39.000 stuks wordt verspreid in de regio;

Toegang tot netwerkavonden met uw relaties. 

..en alle anderen ideeën die uw boodschap vertegenwoordigen en onze doelstelling ondersteunen.
Natuurlijk staan wij open voor alle sponsorinvullingen. Wij leveren graag het maatwerk dat aan uw wensen voldoet!

Ook met een kleiner bedrag ondersteunt u Beuningen On Ice! Wordt supporter van Beuningen On Ice! 
Hiervoor zijn verschillende pakketten samengesteld:

PAKKET   B

-Naamsvermelding op het evenemententerrein;
-1 toegangskaart voor Openingsavond op 14 december 2012;
-10 schaatskaarten voor gebruik van de ijsbaan gedurende twee uur per keer.

-Naamsvermelding op het evenemententerrein;
-2 toegangskaarten voor Openingsavond op 14 december 2012;
-10 schaatskaarten voor gebruik van de ijsbaan;
-Mogelijkheid om de Wintertuin af te huren voor een dagdeel;
-Uw bedrijfslogo op de tv-schermen op en rond de ijsbaan;
-Vermelding op de website www.beuningenonice.nl

-Naamsvermelding op het evenemententerrein;
-2 toegangskaarten voor Openingsavond op 14 december 2012;
-25 schaatskaarten voor gebruik van de ijsbaan;
-Mogelijkheid om de Wintertuin af te huren voor een dagdeel;
-Uw bedrijfslogo op de tv-schermen op en rond de ijsbaan;
-Vermelding op de website www.beuningenonice.nl
-Gratis inschrijven van een curlingteam;

PAKKET   A € 150,-

€ 250,-

PAKKET   C € 350,-

Natuurlijk zijn ook deze pakketten uit te breiden met bijvoorbeeld vlaggen, een reclamebord langs de ijsbaan, bedrijfspresentaties etc.

Extra toegangskaarten Openingsavond 14 december     € 25,00 per stuk
Extra toegangskaarten Ondernemingsavond 20 december  € 25,00 per stuk

Neem voor vragen contact op met:

Mark van Loveren:  Maykel van Horssen:  
06-53685217  06-53929428                            Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw



15    december    2012             t/m              6    januari    2013
Beuningen   On   Ice  viert   lustrum!



Een uniek evenement in onze gemeente Beuningen: Beuningen On Ice. Dit jaar een zeer speciaal jaar, want 
Beuningen On Ice wordt voor de 5de maal georganiseerd. Daar zijn we met z’n allen heel trots op.

Met behulp van de vele Sponsoren, Vrienden en Vrijwilligers van Beuningen On Ice mogen wij alle liefhebbers 
uitnodigen om vanaf zaterdag 15 december de schaatsen uit het vet te halen en het sfeervol winterwonderland 
te bezoeken: de ijsbaan van Beuningen en omstreken. Wij scheppen de entourage; de bezoekers maken het af!

Om dit alles te realiseren willen wij u benaderen om Vriend te worden van onze ijsbaan. 
“Voor elkaar, met elkaar” moet het motto zijn en blijven. Natuurlijk bieden wij onze sponsors en vrienden weer 
een heleboel mogelijkheden om hun organisatie en diensten kenbaar te maken aan het grote publiek, maar 
sponsoring heeft ook te maken met een grote GUN-factor. Heeft u een financiële bijdrage over voor een 
evenement waar veel delen van de Beuningse gemeente hun plezier uit halen? Denkt u ook dat Beuningen On 
Ice een evenement is dat niet mag wegblijven uit Beuningen? Als uw belang ons belang is, dan komen we zeker 
bij elkaar. 
Een evenement als Beuningen On Ice kent veel kostenposten; wij proberen die zo laag mogelijk te houden, 
maar ze zijn noodzakelijk voor de realisatie van ons ijspaleis. Om de entree voor bezoekers gratis te houden 
en de schaatskaarten betaalbaar, is sponsoring onontbeerlijk. Wij hebben u nodig voor het laten slagen van 
Beuningen On Ice.

Vorig jaar hebben we 52.000 bezoekers mogen begroeten tijdens Beuningen On Ice. Dit aantal willen wij graag 
evenaren bij het 1ste lustrum van Beuningen On Ice. Van 15 december 2012 tot en met zondag 6 januari 2013 
staat de deur voor schaatslievend Beuningen en iedereen die van gezelligheid houdt, open. 

Wij hopen u in elk geval van harte te mogen verwelkomen tijdens het openingsfeest op vrijdag 14 december als 
Gast, Sponsor, Vriend of Vrijwilliger bij Beuningen On Ice. Mark van Loveren

 Voorzitter Beuningen On Ice

Après-ski wordt après-skate in het gezellige schaatscafé 
in Tiroler stijl. Dagelijks geopend van 10.00 tot 23.00 uur; de 
perfecte gelegenheid om samen met familie, vrienden of 
zakenrelaties een hapje te eten of een borrel te drinken.

Om nog beter aan de wensen van onze bezoekers te voldoen, 
hebben we een aantal aanpassingen gedaan. 

De kinderijsbaan zal groter worden, zodat de allerjongsten •	
meer ruimte hebben. 
Een aparte curlingbaan leent zich nog beter voor de •	
bedrijven-curlingcompetitie! 
Het schaatscafé wordt groter zodat onze entertainment •	
tot zijn recht komt.

Waa ro m   u w   n aa m   v er b i n d en   aa n   een   ij s ko u d   
ev en em en t?
Omdat u als ondernemer Beuningen en haar inwoners 
een warm hart toedraagt. Met uw bijdrage biedt u 
regionaal een laagdrempelige vrijetijdsbesteding. U toont 
uw maatschappelijke betrokkenheid door ons initiatief te 
steunen.

Wat    k r ij gt    u    er   vo o r    t eru g?
Voorafgaand aan dit winterspektakel veelvuldig de verbinding 
van uw bedrijf aan het voortbestaan van Beuningen On 
Ice. Gedurende het evenement maar liefst 24 dagen uw 
bedrijfsnaam zichtbaar voor hopelijk weer zo’n 52.000 
bezoekers! 
Maar niet alleen dat… we willen ook graag met u meedenken 
over andere manieren om uw organisatie positief neer te 
zetten. Bijvoorbeeld een productpresentatie met na afloop 
een winters buffet of een spetterende ijsshow voor u en 
uw relaties. Op 20 december staat er in ieder geval een 
ondernemersavond op de agenda, waarbij Nederlandse 
maar ook Duitse ondernemers uit de grensstreek welkom zijn. 
Samenwerking met de Euregio en de gemeente Beuningen 
werpt zijn vruchten af en betrekt ook Beuningen On Ice 
hierbij.

M et    B eu n i n g en o n I c e    staat    B eu n i n g en    o p    d e 
kaa rt;  z et    u    u w    b ed r ij f    o p    d e    kaa rt?
Bijvoorbeeld met een uniek personeelsfeest in onze aparte, 
sfeervolle horecaruimte; de Wintertuin. Top-cateringbedrijf La 
Vie zorgt ervoor dat het uw personeel aan niets ontbreekt. 
Terwijl de kinderen zich vermaken op de ijsbaan, komen uw 
medewerkers nader tot elkaar… 

Wonderlijke  warmte  in  een  winterse  sfeer



IJSKOUD   DE   BESTE!!
Beuningen On Ice is al jaren een begrip in de gemeente Beuningen en daarbuiten. Het evenement 
is gekoppeld aan een maatschappelijke doelstelling en staat altijd in de publieke belangstelling. 
Om ook dit jaar weer een onvergetelijke editie van Beuningen On Ice te realiseren zijn sponsoren 
onmisbaar.   

Beuningen On Ice biedt een geweldig platform om uw bedrijfsnaam onder de aandacht te bren-
gen. Ruim 50.000 mensen, die tijdens het 24-daagse evenement een bezoek brengen, zien uw rec-
lame-uitingen op en rond de ijsbaan. Bovendien wordt er in de aanloop naar het evenement veel 
gedaan aan promotie. 

Vergroting van de naamsbekendheid en tegelijkertijd het 
ondersteunen van een lokaal initiatief waar zowel 
consumenten als bedrijven het evenemententerrein 
bezoeken. Dit maakt Beuningen On Ice tot een uniek 
concept.  

Relatiemarketing en profilering als maatschappelijk 
betrokken organisatie zijn belangrijke 
redenen om ons evenement te sponsoren. 
Denk gerust met ons mee zodat ook deze
editie van Beuningen On Ice onvergetelijk gaat 
worden! 

- 5 toegangskaarten voor de openingsavond
- Bedrijfslogo op de tv-schermen op en rond de ijsbaan
- Gratis inschrijven van curlingteam
- Mogelijkheid om de Wintertuin af te huren
- Vermelding op de website
- 55 consumptiebonnen tijdens Beuningen On Ice
- 5 * 5 schaatskaarten
- 2 bioscoopkaartjes inclusief 4 consumptiebonnen bij Bioscoop Van Heemstrabaan
- Een compleet verzorgd diner voor 2 personen bij restaurant Eten bij ons Mam

LUSTRUM
pakket
€ 555,-

WWW.BEUNINGENONICE.NL
BEUNINGEN    ON    ICE    IS    EEN    INITIATIEF    VAN    DE   HARTEN    4    GROEP


