




Sponsor Packages 
Tribute Band Fest is een 3-daags (29-30-31/10/2021) festival in Waregem Expo. Tijdens 3 
opeenvolgende avonden worden 4 tributebands1 geprogrammeerd, met als extraatje aansluitend op 
vrijdag en zaterdag ook nog een afterparty met DJ Medicynvak. 

Maak je merk kenbaar voor het publiek via onze affiches, flyers, website en banners in de zaal. De 
affiches (2000 x A1 en 2000 x A3) en flyers (50 000 x A6) zullen verdeeld worden in Oost-Vlaanderen, 
West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Antwerpen vanaf 01/08/2021. De affiches zullen in 
verschillende centrumsteden, in de winkelstraten en de horeca verspreid worden. Er zal tevens 
geflyerd worden aan de stations en op sportmanifestaties. In september en oktober zal er op lokale 
en nationale TV en/of radio onze spot te horen/zien zijn. Voor de top-sponsors is ook een plaatsje 
voorzien in deze campagne. 

Naast de klassieke gedrukte publiciteit bevatten de sponsorpakketten ook: 

 Fysieke banners (4 lm/st)  
De banners worden ten laatste één week voor het event door de sponsor afgeleverd. Het 
ophangen en opruimen van de banners gebeurt door Springkaroe. Het ophalen van de 
banners dient ten laatse één week na het event te gebeuren. 

 Digitale banners op onze website 
De banners kunnen aangeleverd worden in divers formaten of kunnen embedded scripts zijn 
naar de website van de sponsor. 

 Het logo van de sponsor kan gedrukt worden op alle tickets van één eventavond of op alle 
tickets. 

 Het logo van de sponsor wordt vermeld op het e-ticketing platform. 

 Jouw merk in onze radio/tv spot

We voorzien bij ieder sponsorpakket ook een set van tickets, parkingplaats aan de expohal en 
toegang tot de VIP-bar zodat je kan komen meegenieten met enkele trouwe klanten, partners of 
medewerkers. 

Omdat we jouw merk/logo een optimale visibiliteit willen garanderen, voorzien we slechts van elk 
type pakket een beperkt aantal. 

1 Een tributeband is een coverband die zich focust op één artiest/groep en het repertoire live brengt. 



Wil je een sponsorpakket op maat ? Neem dan contact op en we werken samen met jouw 
marketingteam een sponsorpakket uit die optimaal jouw merk in de kijker plaatst. 

Jouw Springkaroe aanspreekpunt: 

johnny.slos@springakaroe.com 
+32 499 58 00 14 
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Jouw logo in zone … op iedere affiche D B C A

Jouw logo in zone … op iedere flyer D B C A

Jouw logo … keer op onze website 1 1 1 1

Logo op alle tickets van één avond 1 3

Logo op e-ticket platform 1

Logo in TV-spot (klein) 1 1

Logo in TV-spot (groot) 1

Aantal banner-ruimte van 6 m in de zaal 2 4 4 8

Banner van 4 lm aan podium 1 3

Ticket-vouchers 10 10 20 30

Parking-vouchers 5 5 10 15

VIP-bar Access-voucher 10 10 20 30

Kostprijs (ex btw) 3,000€       5,000€       7,500€          20,000€       

Max. aantal sponsors 4 1 3 1



BESTELBON2

(naam en voornaam)  ______________________________________________________________  

(bedrijfsnaam)  _____________________________  (btw-nummer)  ________________________  

(facturatie-adres)  _________________________________________________________________  

(email)  _______________________________________  (tel / gsm)  ________________________  

Handtekening 

gedaan te                                               , op           /          /2021 

2 Getekende bestelbon mailen naar sales@sprinkaroe.com. Bestelling is pas definitief na volledige betaling van 
de factuur. Facturen betaalbaar 7 kalenderdagen na opmaak. Alle vermelde prijzen zijn excl. BTW. 

Sponsor packages Aantal Eenheid Subtotaal

Bronze Ad Sponsor 3.000€     

Silver Ad Sponsor 5.000€     

Gold Ad Sponsor 7.500€     

Platinum Ad Sponsor 20.000€  

Totaal












