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Wilrijk, mei 2019 

 

Mevrouw, Mijnheer, 

 

SingTonic staat op 25 en 26 oktober opnieuw op de planken met de show Dreams. Het wordt een 

wervelende mix van zang, muziek, dans, videoprojecties,…  

 

Onze lat ligt hoog, wij willen ons publiek immers een kwalitatief hoogstaand spektakerl bieden.  Daarom 

doen we ook bewust beroep op professionele muzikanten, dansers, technici voor licht en geluid. Sponsoring 

is essentieel voor een dergelijke productie en dus durven wij te hopen op uw medewerking.  In ruil bieden 

we u een waaier van promotiemogelijkheden aan. Alle info vindt u op de volgende pagina. Mogen we u op  

uw enthousiaste steun rekenen? 

 

SingTonic zag eind 2013 het daglicht en legt zich toe op hedendaagse popmuziek. Het koor trad op in “Stars for 

Life” (VRT, december 2013), nam deel aan de Cobra Choral Battle (voorjaar 2014) en verleende haar 

medewerking aan de eindejaarscampagne van de Nationale Loterij. Vorig jaar zong Singtonic tijdens de 

Zingende Kerstboom in Antwerpen. In 2015 werd de eerste show Stream in zaal Elckerlyc gerealiseerd, in 2017 

volgde Live. Video’s hierover vindt u op onze website www.singtonic.be 

 

                                                     

 

 

Vragen? Aarzel niet ons te contacteren.! 

 

namens het koor SingTonic 

 

 

  

http://www.singtonic.be/
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Mogelijkheden tot sponsoring 

 

Het programmaboekje wordt in kleur gedrukt in portrait A5-formaat. 

 

Formule A 

Uw advertentie wordt opgenomen op 1/4 bladzijde van het programma 

Oplage: 300 programma's 

Prijs: €100 

 

 

Formule B 

Uw advertentie wordt opgenomen op 1/2 bladzijde van het programma 

Oplage: 300 programma’s 

Prijs: €200 

 

 

Formule C 

Uw advertentie wordt opgenomen op een volledige bladzijde van  

het programmaboekje 

Oplage: 300 programma’s 

Prijs: €350 

 

Formule D 

Uw advertentie wordt opgenomen op een volledige bladzijde van  

het programmaboekje. Uw logo wordt op de uitnodigingen*, toegangstickets* en 

de website* van het koor geplaatst én wordt in de zaal op groot scherm 

geprojecteerd. 

Oplage: 300 programma’s  

  Prijs: €750 

 

     * vanaf ontvangst 

 

  

 

 

Formule D 

 
 

Scherm 

 

Uitnodiging 

 
 

Web-site 

 

A 

 

B 

 

 

C 
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Inschrijving (exemplaar SingTonic) 

 

 

Gelieve dit formulier ingevuld terug te sturen naar: 

 

Naam van de onderneming:  

Contactpersoon:  

Adres:  

Telefoon:  

E-mail:  

 

Wij wensen in te gaan op uw aanvraag tot sponsoring en verkiezen (keuze aanvinken a.u.b.): 

    O Formule A: onze advertentie verschijnt op een 1/4 A5-pagina in het programmaboekje voor de prijs  
van €100 

    O       Formule B: onze advertentie verschijnt op een halve A5-pagina in het programmaboekje voor de  
prijs van €200 

    O       Formule C: onze advertentie verschijnt op een volledige A5-pagina in het programmaboekje voor de  
prijs van €350 

    O       Formule D: prijs: €750 
• onze advertentie verschijnt op een volledige A5-pagina in het programmaboekje  
• ons logo wordt op de uitnodigingen en de toegangtickets geplaatst (vanaf ontvangst) 
• ons logo wordt in de zaal en op TV-schermen in de foyer geprojecteerd 
• ons logo wordt opgenomen op de website van SingTonic 

    O Wij bestellen graag ……………. kaarten à €25/stuk  

    O Wij wensen gecontacteerd te worden voor bijkomende/andere mogelijkheden 

 

Naam: ……………………………………. 

Functie: ……………………………………. 

 

Handtekening : ……………………………………. 

 

SingTonic neemt contact op voor de verdere praktische afhandeling. Het koor en haar leden danken u alvast 

voor uw waardevolle steun en vertrouwen. 

  

SingTonic vzw 

p/a Marc Verbeeck 

Sint-Laureysplein 7/2 

2540 Hove 

GSM: 0477/23.10.35 

E-mail: verbeeck.marc@telenet.be 

 

E-mail: verbeeck.marc@telenet.be 
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Inschrijving (exemplaar sponsor) 

 

 

Naam van de onderneming:  

Contactpersoon:  

Adres:  

Telefoon:  

E-mail:  

 

Wij wensen in te gaan op uw aanvraag tot sponsoring en verkiezen (keuze aanvinken a.u.b.): 
    O Formule A: onze advertentie verschijnt op een 1/4 A5-pagina in het programmaboekje voor de prijs  

van €100 
    O       Formule B: onze advertentie verschijnt op een halve A5-pagina in het programmaboekje voor de  

prijs van €200 
    O       Formule C: onze advertentie verschijnt op een volledige A5-pagina in het programmaboekje voor de  

prijs van €350 
    O       Formule D: prijs: €750 

• onze advertentie verschijnt op een volledige A5-pagina in het programmaboekje  
• ons logo wordt op de uitnodigingen en de toegangstickets geplaatst (vanaf ontvangst) 
• ons logo wordt in de zaal en op TV-schermen in de foyer geprojecteerd 
• ons logo wordt opgenomen op de website van SingTonic 

    O Wij bestellen graag ……………. kaarten à €25/stuk  
    O Wij wensen gecontacteerd te worden voor bijkomende/andere mogelijkheden 
 

Naam: ……………………………………. 

Functie: ……………………………………. 

 

Handtekening : ……………………………………. 

 

SingTonic neemt contact op voor de verdere praktische afhandeling. Het koor en haar leden danken u alvast 

voor uw waardevolle steun en vertrouwen. 

 

SingTonic vzw 

p/a Marc Verbeeck 

Sint-Laureysplein 7/2 

2540 Hove 

GSM: 0477/23.10.35 

E-mail: verbeeck.marc@telenet.be 

 

E-mail: verbeeck.marc@telenet.be 

 

 

 


