
Sponsorpakket "Prins" Waarde: 200 euro 
Logo vermelding ‘‘groot’’ tijdens de optocht op de sponsorwagen 
Logo vermelding ‘’groot’’ (1/1) tijdens de prijsuitreiking 
Logo vermelding ‘‘groot’’ (1/1) tijdens ‘‘kienderbal  en dweilbal  
Logo vermelding op de website 
3 complete sets  met veldtekkens in leutige verpakking 
 
 
Sponsorpakket “ Narretje  " Waarde: 100 euro 
Logo vermelding ‘‘middel’’ tijdens de optocht op de sponsorwagen 
Logo vermelding ‘’middel’’ (1/2) tijdens de prijsuitreiking 
Logo vermelding ‘‘middel’’ (1/2) tijdens ‘‘kienderbal  en dweilbal  
Logo vermelding op de website 
2 complete sets  met veldtekkens in leutige verpakking 
 
Sponsorpakket “ Hannes  " Waarde: 75 euro 
Logo vermelding ‘‘klein’’ (1/4) tijdens de prijsuitreiking 
Logo vermelding ‘‘klein’’ (1/4) tijdens ‘‘kienderbal  en dweilbal   
Logo vermelding op de website 
2 complete set  met veldtekkens in leutige verpakking 
 
 
Hebt u interesse om het carnaval te steunen? Neem dan contact met ons op over de 
mogelijkheden sponsoring@paplaand.com  



Optocht sponsor  
 
Als optochtsponsor levert u met name 
een bijdrage aan het prijzengeld (dat 
aan optochtdeelnemers wordt 
uitgekeerd om een goede kwaliteit 
van de optocht te stimuleren. De 
tegenprestatie voor deze 
sponsorvorm bestaat uit: -   
 
• presentatie bedrijfslogo in het 

programmaoverzicht      
• Presentatie bedrijfslogo op het 

evenementenaffiche waarmee de 
optocht wordt aangekondigd  

• naamsvermelding in Papkraant  op 
sponsorpagina 

• Presentatie bedrijfslogo op onze 
vernieuwde website 

 
U sponsort een middelgrote wagen 
al vanaf € 100,-- 

Reclame Optocht 
 
De reclameoptocht die op dinsdag door 
wouw trekt, stelt u in staat uw bedrijf voor 
een talrijk publiek te profileren. U kunt aan 
de reclameoptocht deelnemen met auto’s en 
andere voertuigen. Een combinatie, 
bijvoorbeeld een auto met aanhanger, wordt 
beschouwd als één voertuig. Voor deelname 
aan de reclameoptocht gelden de volgende 
tarieven: - Eerste voertuig / combinatie € 
75,- - Tweede en volgende  
voertuig / combinatie € 50,  

Aanmelden als sponsor  
 
Aanmelden voor alle sponsormogelijkheden kan via onze vernieuwde website:  
www. Paplaand.com op de contactpagina. 
 
Voor het tijdig opleveren van de publicaties en media-uitingen in het nieuwe 
carnavalsseizoen zijn wij helaas aan dead lines gebonden. Om een correcte presentatie 
van uw bedrijf te kunnen garanderen is de uiterste termijn voor aanmelding als sponsor 
vastgesteld op 5 januari 2020. Aanmelding voor de reclameoptocht is mogelijk tot 21 
februari 2020. Voor nadere informatie over onze sponsor- mogelijkheden kunt u contact 
opnemen via Sponsoring@paplaand.com  

Optocht sponsor  
Mocht u wel willen 
sponsoren en niet mee 
willen rijden kunt u ook een 
Mageetplaat op een reclame 
wagen laten aanbrengen  

mailto:Sponsoring@paplaand.com

