SPONSORBROCHURE
OOSTERMOER 2019

SAMEN DOEN!

De tentoonstellingsvereniging Oostermoer
en het plaatselijke Stichtingsbestuur
organiseren gezamenlijk het
Oostermoerfeest 2019 in Gieten. Het
Oostermoerfeest vindt één keer per vijf
jaar in Gieten plaats. We organiseren en
faciliteren diverse programma onderdelen
voor jong en oud.
U vindt het complete programma in dit
sponsorplan.
Het Oostermoerfeest draagt bij aan de
leefbaarheid. Het verbindt de mensen
onderling in de buurt en de deelnemers
met sport of andere activiteiten. Het
Oostermoerfeest trekt duizenden
bezoekers aan. Een mooie kans om alle
positieve dingen van het wonen, werken
en de besteding van vrije tijd in en rond
Gieten uit te dragen.
Ook bedrijven en instellingen worden
verbonden met nieuwe en de huidige
klanten. Wij hopen dan ook op uw
bijdrage, zodat het feest voor een ieder
toegankelijk zal zijn. Wij benaderen alle
bedrijven en instellingen in en rondom
Gieten hiervoor. Op vele manieren kan
ondersteuning plaatsvinden en kunnen
reclame-uitingen in de feesttent en
op het evenemententerrein worden
geplaatst. We hebben de verschillende
mogelijkheden voor u in dit sponsorplan
uitgewerkt.
Jan Hollander, voorzitter Stichting
Tentoonstelling Oostermoer Gieten

HET OOSTERMOERFEEST 2019
IN GIETEN.

Het Oostermoerfeest is al heel lang een
begrip. Afgelopen jaar hebben wij ons
150-jarig jubileum gevierd.
Wat als een landbouwtentoonstelling is
begonnen, is uitgegroeid tot een echt
dorpsfeest van nu. Gebaseerd op een
stevige traditie, staat het Oostermoerfeest
als een huis.
Ieder jaar is het een uitdaging om het
feest te organiseren. Om het programma
rond te krijgen en voldoende sponsoren
te vinden is een moeilijke opgave. De
Rabobank en de Gemeente Aa en Hunze
dragen onze club beslist een warm hart
toe, daar zijn we dan ook zeer content
mee.

Zonder vrijwilligers is een organisatie als
Oostermoer ontzettend kwetsbaar. We
zijn daarom erg blij dat we elk jaar weer
voldoende mensen kunnen vinden om te
helpen bij de diverse onderdelen.
Het Oostermoer is een feest voor en
door de inwoners. Vooral samenwerken
zorgt voor de nodige verbondenheid.
De inzet, betrokkenheid en vooral het
enthousiasme zijn er in Gieten beslist. Dat
bleek wel door de hoge opkomst tijdens
de informatieavond afgelopen herfst.
Samen met de Stichting Gieten gaan we er
ook dit jaar een groot succes van maken.
Geert Everts, voorzitter TTV

VOORLOPIG PROGRAMMA
ZONDAG 14 JULI

09:00 uur

VRIJDAG 19 JULI
18.30 uur
21.00 uur

Meeleeftheater, Plaats: Feestterrein Spiekersteeg
Feestavond, Plaats: Feesttent Spiekersteeg

Boerentrekkertrek, Plaats: Terrein aan de Bonnerdijk

ZATERDAG 20 JULI

DINSDAG 16 JULI
14:00 uur
22:30 uur

Keuring tuin- en straatversiering
Keuring tuin- en straat-verlichting

8:30 uur
Paardendag Plaats: Manege Oostermoer, 		
		Gieterveen
8:30 uur
Wandeltocht
12:00 uur
Bestgaande rijpony
9:00 uur
Wandeltocht, Start: Feestterrein Spiekersteeg
14:00 uur
Kindermiddag tot ca 10 jaar, Plaats: Feesttent
		Spiekersteeg
18:30 uur
Meeleeftheater, Plaats: Feestterrein Spiekersteeg
20.30 uur
Feestavond, Plaats: Feesttent Spiekersteeg

WOENSDAG 17 JULI
13:00 uur
13:30 uur
18.30 uur
20:00 uur
		
22:00 uur

Jeu de boules
Klaverjassen, bridge en sjoelen
Meeleeftheater, Plaats: Feestterrein Spiekersteeg
Officiële opening Oostermoer 2019
Plaats: Feesttent Spiekersteeg
Midnight Walk, Start: Feestterrein Spiekersteeg

DONDERDAG 18 JULI
16.00 uur
17.30 uur
21:30 uur
		

Opstellen en jurering praalwagens
Start optocht op de “Brink” te Gieten
Prijsuitreiking straten, tuinen, verlichting en 			
praalwagens, Plaats: Feesttent Spiekersteeg

ZONDAG 21 JULI
9:30 uur
9:30/		
12.00 uur
10:00 uur
		
11:00		
14:00 uur
14:00 uur
		
		
Ca 16:00 uur

Openlucht kerkdienst, Plaats: Voor het gemeentehuis
MTB-tocht
Start: Feestterrein Spiekersteeg
Oostermoerrun Jeugd/Volwassenen
Start: Feestterrein Spiekersteeg
Midzomer Fair “Genieten in Gieten”
Optocht: verkorte route, Start: op de “Brink”
Jeugd t/m 17 jaar Vijfkamp
Volwassenen Vijfkamp
Plaats: Feestterrein Spiekersteeg
Sleuteloverdracht, Plaats: Feesttent Spiekersteeg

ALGEMEEN

Met trots presenteren wij u hierbij de sponsorbrochure voor het Oostermoerfeest van
2019. Wij hopen u ook dit jaar weer voldoende opties te bieden om uw bedrijfsnaam
aan het Oostermoer te verbinden. Van kleine bijdragen die welbesteed worden
tot deelname als hoofdsponsor zoals de Rabobank. Iedere vorm van sponsoring is
welkom. Wij gaan graag de samenwerking aan met zowel lokale als regionale bedrijven
die zich verbonden voelen met het dorp Gieten of het Oostermoer in het algemeen en
een bijdrage willen leveren het Oostermoerfeest. Door het diverse programma en de
uitgebreide sponsoropties komt u bij een zeer groot publiek onder de aandacht.

PAARDENDAG

SPORT EN SPEL TIJDENS HET
OOSTERMOER

Sport en Spel is nauw verbonden met het
Oostermoer. Naast de spelletjes van de
Vijfkamp is er een Run en wordt er een
MTB route gereden.
Uw bedrijf goed in beeld bij de sporters
en toeschouwers? Dan hangen wij uw
spandoek op bij 1 van de sportieve
activiteiten. Ook is het mogelijk een
activiteit te adopteren. De omroeper deelt
uw bedrijfsnaam dan bij deze activiteiten
en uiteraard hangt uw spandoek dan goed
inzicht.

Draagt u een warm hart toe aan de Paardensport, dan is het sponsoren van de
Paardendag de juiste optie voor u. De Paardendag zal in 2019 bestaan uit minstens
twee onderdelen, te weten: Bestgaande rijpony, Dressuur & vaardigheid voor enkel en
dubbelspannen paarden en pony’s.
U kunt deze activiteiten steunen d.m.v. een advertentie in het programmaboekje,
een spandoek in de ringen of elders op het terrein. Indien gewenst drukken wij
uw spandoek ook voor u. Ook is het op deze dag mogelijk met een kraam of
informatiestand uw waren of diensten aan te prijzen.

SPONSORPAKKETTEN

U kunt er ook voor kiezen om een sponsor pakket te nemen. Hierdoor krijgt u meer
zichtbaarheid op het terrein en in de tent. Evenals de weken voorafgaande aan het
Oostermoer.

HET OOSTERMOER IN BEELD
Bij circa 7.500 huis aan huis folders
Tijdens de optocht 1.500 uitgaande sms
15.000 bezoekers op onze website
6 weken voor het Oostermoer promotie
in en om het dorp
Actief met 1500 volgers op Social Media
Circa 20.000 bezoekers aan de 		
Oostermoer evenementen
Een optocht door het dorp en dus langs
uw doelgroep
Diverse evenementen zoals 		
feestavonden, paardendag, trekkertrek,
sportieve activiteiten, voor jong en
oud voor heel het Oostermoergebied.

SPONSOROPTIES
Wij drukken uw spandoek voor €30
SMS, uw naam in ±1500 uitgaande sms tijdens optocht €100
“deze dienst wordt mogelijk gemaakt door”
Logo op vouwfolder huis aan huis verspreiding €125
Uw spandoek bij de start/finish vd RUN €75
Uw spandoek bij de start/finish vd MTB tocht €75
Adopteren sportieve activiteit (run,mtb,5k) €150
Uw advertentie op het scherm in de tent
Rij mee in de in de reclamekaravaan tijdens de optocht
Uw bedrijfspagina gedeeld op social media
Uw logo en link op de sponsorpagina van oostermoerfeest.nl

WWW.OOSTERMOERFEEST.NL

SPONSORMOGELIJKHEDEN
ALGEMEEN
Wij drukken uw spandoek 						
€ 30,SMS, uw naam in ±1.500 uitgaande sms tijdens optocht 			
€ 100,“deze dienst wordt mogelijk gemaakt door”
Logo op vouwfolder huis aan huis verspreiding 				
€ 125,Uw spandoek bij de start/finish vd RUN 					
€ 75,Uw spandoek bij de start/finish vd MTB tocht 				
€ 75,Adopteren sportieve activiteit (run,mtb,5k) 				
€ 150,Beamer/scherm							
€ 150,Reclame op het terrein tijdens Oostermoer*				
€ 150,Reclame op het terrein 6 week voorafgaande aan Oostermoer*		
€ 275,Deelname reclamekaravaan 				
		
€ 125,Delen van uw bedrijfspagina op social media € 25,- per keer 		
€ 25,-		
(max vanaf 4 weken van te voren elke week 1x)						
Uw logo en link op sponsorpagina van oostermoerfeest.nl			
€ 75,-			
Uw logo en link op homepage van oostermoerfeest.nl			
€ 150,(beperkte beschikbaarheid)

PAARDENDAG

SPONSORPAKKETTEN
€ 75,€ 100,€ ........

Sponsor combinatie pakket 1 		

Full-Color advertentie in programmaboekje
A5
				
€ 50,⅟₂ A5					
€ 40,⅟₄ A5					
€ 35,-

Sponsor combinatie pakket 2 		

Reclame-uiting op terrein*		
Rubriek sponsor			
Vrije Keuze				

€ 400,-

Reclame op terrein 6 weken van te voren, logo en link op
sponsorpagina. Delen van bedrijfspagina op Social Media
(max 4 weken, elke week 1 keer)

€ 200,-

Reclame tijdens feestweek op terrein, logo en link op
sponsorpagina. Delen van bedrijfspagina op Social Media
(max 4 weken, elke week 1 keer)

*Uw spandoek/vlag heeft de maximale afmeting van 215x73cm
**Alle bedragen zijn excl. 21% BTW.

Bedrijfsnaam			______________________________________________________________
Voor- en achternaam		
______________________________________________________________
Adres				______________________________________________________________
Postcode/Woonplaats		
______________________________________________________________
Telefoonnummer		 ______________________________________________________________		
Emailadres			______________________________________________________________		
Factuur per post 		
ja/nee (standaard per mail)					
Contactpers Oostermoer
______________________________________________________________
Wilt u dit ingevulde sponsordocument en eventuele logo’s of advertenties mailen naar sponsoring@oostermoerfeest.nl.
Heeft u vragen? Stuur een mail naar bovenstaand email-adres of bel 06-42094543.
Hoe wij uw gegevens verwerken leest u op www.oostermoerfeest.nl/privacyverklaring

