
 

 

 

 

 

 

 

 
SPONSORINFORMATIE 
 
Zanggroep L.O.S. viert in 2019 haar eerste lustrum! Dit kunnen wij natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Zaterdag 
16 maart 2019 gaan wij daarom “Total LOS” in Theater Koningshof te Maassluis. Het theater wordt deze avond 
omgetoverd tot één grote ruimte voor een ware beleving van zang, dans en diverse gevarieerde acts die u zullen 
verbazen!  
 
Om deze “Total LOS Beleving” mogelijk te maken zouden wij het fantastisch vinden als u ons hierin zou willen steunen. 
Hoe? Een (financiële) bijdrage is enorm welkom! Wij hopen dan samen met u dit evenement tot een succesvolle avond 
te maken, waar velen nog lang over zullen napraten. En: voor wat, hoort wat! 
 
Wij zullen uw bedrijf regelmatig onder de aandacht brengen via verschillende mediakanalen. Op de avond zelf zal uw 
bedrijfsnaam regelmatig voorbijkomen en te zien zijn.  
 
Voor “grote” sponsoren hebben wij een extra verrassing!  
 
Bij bedragen van € 250,- of meer, krijgt u van ons naast het bovenstaande pr-gedeelte, de mogelijkheid om te kiezen uit 
twee gratis kaartjes voor de Total LOS Beleving op zaterdag 16 maart 2019 of een leuke attentie.  
 
Bij bedragen van € 500,- of meer, komen we, naast het bovenstaande pr-gedeelte, een keer gratis bij u een optreden*  
Hoe, wat, waar en wanneer overleggen we graag met u! 
*Bij dit pakket zit een optreden van 20 minuten inbegrepen, binnen een straal van 30 km rondom Maassluis, Vlaardingen 
en het Westland. 
 
Bij bedragen van € 750,- of meer komen we, naast het bovenstaande pr-gedeelte, een keer gratis bij u optreden*   
Hoe, wat, waar en wanneer overleggen we graag met u! 
*Bij dit pakket zit een optreden van 2 x 30 minuten inbegrepen, binnen een straal van 30 km rondom Maassluis, 
Vlaardingen en het Westland.  
 
  

 
Heeft u interesse om ons te sponsoren? Neemt u dan contact met ons op! 
 
U kunt een mailtje sturen naar info@zanggroeplos.nl, bellen met Janet Hoogendoorn: 06-46385382 of vult u het 
contactformulier in via www.zanggroeplos.nl 

U sponsort: €50  €100 €250 €500 €750 €1000 

Naamsvermelding via mediakanalen x x x x x x 

Naamsvermelding via mediakanalen & presentatie in theater  x x x x x 

Twee vrijkaartjes Total LOS beleving of een leuke attentie   x   x 

Optreden LOS op locatie 1 x 20 minuten    x   

Optreden LOS op locatie 2 x 30 minuten     x x 

We dragen een nummer naar keuze aan u op tijdens de show      x 

mailto:info@zanggroeplos.nl

