
Het kartonnen Dooske

URL: www.kartonnendooske.nl       Twitter: @KartonnenDooske
Email: sponsor@kartonnendooske.nl  Tel: 06 11 62 50 88

Gegevens Contractant:
Bedrijfsnaam   : ___________________ Telefoonnummer : _______________________
Ten deze rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door : ___________________ Emailadres  : _______________________

Adres    : ___________________ Postcode  : _______________________ 

Vestigingsplaats  : ___________________ Bankrekeningnr.* : _______________________

Sponsorsmogelijkheden:

Overeenkomst reclame/sponsoring
RTV Parkstad Veendam “Het Kartonnen Dooske”

Hoofdsponsor voor een bedrag van € ________ (minimaal € 2000,-)
- Elk uur vermelding in uuropener (dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door)
- Inclusief spot 5 dagen in de zendtijd (5x per dag primetime, 5x offtime)
-  Vermelding op website met logo en editorial 
-  Heeft het recht deel te nemen aan:
 a) Nacht van de ondernemer
 b) Arbeidvitaminen waarbij de ondernemer meer verteld over zijn 
  bedrijf en het bedrijf middels de medewerkers platen kunnen aanvragen
- Reclame op en rond het “Kartonnen Dooske” 

Sponsor voor een bedrag van € ________ (minimaal € 500,-)
-  Elk uur vermelding in uuropener (dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door)
- Inclusief spot 5 dagen in de zendtijd (3x per dag primetime, 3x offtime)
-  Vermelding op website met logo en editorial

Reclamemogelijkheden (Commercial van 20 sec):

Inclusief productie spot 5 dagen in de zendtijd (5x per dag primetime, 5x offtime) € 400,-

Exclusief productie spot 5 dagen in de zendtijd (5x per dag primetime, 5x offtime) € 300,-

Inclusief productie spot 5 dagen in de zendtijd (3x per dag primetime, 3x offtime) € 225,-

Exclusief productie spot 5 dagen in de zendtijd (3x per dag primetime, 3x offtime) € 175,-

Bedrag: € __________ (ex BTW) Totaalbedrag: € __________ (incl. BTW)

Machtiging:

Hierbij machtig ik RTV Parkstad genoemd bedrag incl. BTW van bovenstaand bankrekeningnummer
af te schrijven
Ik ontvang graag een factuur van RTV Parkstad en zal deze, na ontvangst binnen 7 dagen voldoen

Voor akkoord:      Namens Radio Parkstad:

______________________    ______________________
Contractant

*In geval van eenmalige machtiging

Bovengenoemde contractant geeft door ondertekening van deze overeenkomst opdracht aan Stichting Omroep Veendam/Radio Parkstad voor het in
behandeling nemen en het uitzenden van de hierboven aangegeven sponsoring danwel reclame. Stichting Omroep Veendam/Radio Parkstad verplicht zich tot
nakomen van bovengenoemde afspraken voor de aangegeven periode tenzij er zwaarwegende redenen zijn hiervan af te wijken, deze zullen dan met het
commercieel team worden overlegd. Deze overeenkomst wordt niet automatisch verlengd.


