
Stichting MCI-NL

Iberische Dressuur Masters 

Sponsoring en mergendise van de MCI-NL
2018

Bij deze sturen wij u een overzicht van sponsormogelijkheden voor het nationale kampioenschap van de Stichting MCI-NL.
Dit is het grootste Iberische evenement van Nederlands Nederland. Hier worden de vertegenwoordigd voor het Internationale 
kampioenschap gekwalificeerd. 
Hieronder vindt u de mogelijkheden welke wij u te bieden hebben voor wat betreft sponsoring. Wij hopen op uw steun dit jaar. 

s.v.p. uw keuze aankruisen

* Indien u een A5 advertentie plaatst in het proevenboekje en tegelijkertijd ook een stand sponsort, zal het de Stichting    
MCI-NL uw advertentie tot  dd. 1-1-2019 plaatsen op de site van Stichting MCI-NL onder sponsoren.

Na het insturen van dit formulier zult u een factuur ontvangen. Dan zal een medewerker contact met u opnemen.
 Voor vragen kunt u contact met ons opnemen.  

o Naam:______________________________________________________________________

o Naam Bedrijf:________________________________________________________________

o Adres:______________________________________________________________________ 

o Postcode en plaats: ___________________________________________________________

o Telnr. en Email:_______________________________________________________________

o Soort bedrijf: _________________________________________________________________ 

Plaats en datum:    Handtekening 

Jas reclame Tarief Sponsoring algemeen   * Tarief

Banner op de website voor 1 jaar €   150,00

Rug reclame 15x10 €   200,00 Banner op de website voor 6mnd €      80,00

Borst reclame 15x10 €  150,00 Link op de site voor een jaar €     50,00

Arm reclame 10x10 €  
  

125,00

Stand op Nationale kampioenschap

Proevenboekje Tarief Eigen stand €   80,00

Achter kaft FC A5 (1x)   * 150,00 Stand 3x2 €   200,00

Binnen kaft FC A5 (1x)  VOOR    * 100,00 Andere optie mogelijk €   N.O.K

Binnen kaft FC A5 (1x)  ACHTER * 75,00€     

Binnen FC A5    * 50,00€     

Binnen FC A6 25,00€     MCI-NL jas  €  150,00

T-Shirt €              25,00

Banner in rijbak Tarief Proevenboekje €      15,00

80cm x 300cm €     60,00

Mergendise

____________________________________________

€  

€ 

€ 

        Twee banners in de bak is € 100,-                                               Deze prijzen zijn excl. BTW tarief 21%

Stichting MCI-NL Iberische Dressuur Masters www.mci-nl.club

Heeft u andere ideeën of voorstellen horen wij die graag van u. Wij staan open voor andere opties

VIP agangement voor personen €    450,00

mailto:lc.maas@home.nl
mailto:secretariaat@andalusier-vereniging.nl



