Haaren, 10 maart 2019

Uitnodiging voor Zondag 30 juni, Food Festival de Es in Haaren
Beste ,
Genieten van lekker eten en mooie muziek in een bijzondere omgeving.
Inspireren om gezonder en duurzamer te eten. Met die missie zijn we in 2014
begonnen met een jaarlijks Food Festival. Dat betekent dat we een 2019 een
jubileum editie gaan vieren! Met deze brief willen wij jou en je familie en
vrienden graag uitnodigen voor zondag 30 juni.
Met deze brief nodigen wij je ook uit om mee te denken en mee te doen. Het
gezellige (en gratis toegankelijk) festival is alleen mogelijk door de geweldige
inzet van vele vrijwilligers en diverse lokale sponsors. Vorige jaren kwamen er
ongeveer 750 mensen op af. Dit jaar kunnen we doorgroeien naar maximaal
1000 bezoekers. We hebben twee sponsorpakketten samengesteld, maar
wellicht heeft u zelf een idee voor een vorm van samenwerking of om het
festival ‘in natura’ te sponsoren. Diverse tegenprestaties zijn mogelijk. We gaan
graag met u in gesprek en bekijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.
Met hartelijke groeten,
Bart Pijnenburg, 06-22137239
Daniëlla de Winter
Corine van Dijk
Volg de laatste ontwikkelingen over het programma door je interesse/aanwezigheid te
melden via de facebookpagina van het Food Festival.
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Sponsorpakketen Food Festival de Es
- Vanaf 100 euro ben je ‘Vriend van het Food Festival’, naam en
logo worden vermeld op de website en op de
programmaborden. Je ontvangt 10 consumptiebonnen (waarde
25 euro).
- Vanaf 300 euro maak je het mogelijk om een optreden te
sponsoren en ben je ‘Sponsor van het Food Festival’. Naam en
logo worden vermeld op de website, de programmaborden,
een pagina-grote dankwoord in het Haarens Klokje en op de
banner bij het podium. Je ontvangt 20 consumptiebonnen
(waarde 50 euro).
- Sponsor in natura; Wij werken met diverse bedrijven samen die
ons op een of andere manier in natura sponsoren. Heb jij een
idee waarin we elkaar kunnen helpen? Laat het ons weten.
Samenwerken? Suggesties? Meer informatie?
Bel/app of mail Bart Pijnenburg,
06-22137239, bart@tuindees.nl
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