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SPONSORPAKKETTEN TULPENROUTE
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Bedrijfsvermelding sponsorlijst in Flevopost advertentie

Vermelding bedrijfslogo op de poster A3

Vermelding bedrijfslogo op de routekaarten

      • 2/1 pagina (Rabobank hoofdsponsor Tulpenkrant)

Kraam/standmogelijkheid bij opening Tulpenroute (gratis)

Bedrijfslogo op grote banner bij evenement opening

Bedrijfslogo op website met weblink

Vermelding in de online nieuwsbrief

Tulpenkrant (oplage 80.000 exemplaren)*

      • 1/1 pagina (aanleveren kant-en-klare advertentie)

Uitnodiging opening Tulpenroute evenement

Bedrijfslogo in Flevopost advertentie

Kosten voor een extra pagina in de Rabobank Tulpenkrant 
      • Bij aanlevering van advertentie 
      •  Bij opmaak van een advertentie worden 

vormgevingskosten berekend

Supersponsors
€ 1.500

Hoofdsponsor
€ 3.000

Pakketten
Sponsorbedrag (Exclusief BTW)*

Hierbij presenteren wij u graag onze sponsormogelijkheden

VIP-kaarten Tulpenlunch

(1/1 pagina) € 1000
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4 VIP kaarten 2 VIP kaarten

(1/1 pagina) € 750



Supersponsors
€ 1.500

Advertentiesponsor Rabobank Tulpenkrant
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Aanleverspecifi caties advertentiemateriaal
• Hoge resolutatie PDF
• Aanleveren in kader (zonder afl oop)
• Advertentiemateriaal sturen naar sponsor@tulpenroutefl evoland.nl

1/1 pagina
advertentie

266 x 398 mm

1/2 pagina
advertentie

266 x 195 mm

1/4 pagina
advertentie

129 x 195 mm

2 VIP kaarten

Technische gegevens
Bladspiegel:    266 mm breed x 398 mm hoog
Drukprocédé:   rotatiedruk full-colour
Papiersoort:    45 grams
Advertentiemateriaal:  Certied PDF bestand
Oplage:    80.000 exemplaren
Redactie:     Stichting Tulpenroute Flevoland / Flow Media 

Heeft u interesse?
Geef dit aan op het losse aanmeldformulier of via de website van Tulpenroute Flevoland.



CONTACT SPONSORING

Stichting Tulpenroute Flevoland
Hoekwantweg 11
8256 PS Biddinghuizen
contact@tulpenrouteflevoland.nl

Tulpenroute Flevoland

Stichting Tulpenroute Flevoland bestaat uit een grote groep  
vrijwilligers die zich inzet voor het beleven van het buitengebied 
van Flevoland, met de tulp als verbindende factor.
 
Het buitengebied van Flevoland is weids, vruchtbaar en kleurrijk. 
Op de bodem van de voormalige Zuiderzee groeien hoogwaardige 
gewassen, floreren bedrijven en komt natuur tot ontwikkeling.

Door in het voorjaar auto-, fiets- en wandelroutes uit te zetten 
langs de tulpenvelden en activiteiten aan te bieden, willen we 
bezoekers uit binnen- en buitenland kennis laten maken met dit 
unieke stukje Nederland. De tulpen zorgen voor een waardevolle 
verbinding tussen de burger en het platteland van de gemeentes 
Dronten, Lelystad en Zeewolde.

@tulpenrouteflevoland         @tulpenroute www.tulpenrouteflevoland.nl


