
Opties tot Sponsoring LG-DANCE 

Introductie: 

LG-DANCE is een dansschool gevestigd aan de Deugenweerd 7 te Borculo. In 10 jaar tijd is het 

uitgegroeid tot dé dansstudio van Borculo en omstreken waarbij alle dansstijlen gegeven worden. In 

die periode is een ledenbestand opgebouwd van ca. 250 kinderen en volwassenen en dat aantal 

groeit maandelijks. Er zijn 4 selectieteams die het gehele jaar meedoen aan danswedstrijden door 

heel Nederland. LG-DANCE biedt u de gelegenheid uw bedrijfsnaam en logo aan dit succes te 

verbinden.  

Hoofdsponsor (Goud):  

- Logo op danskleding (inc. wedstrijdkleding) 

- Logo bij ingang dansstudio 

- Pagina op TV-scherm Lounge LG 

- Logo op flyers op social media 

- Logo bij optredens (incl. eindshow in schouwburg) 

- Logo op website (x aantal unieke bezoekers per week) 

- Logo op maandelijkse nieuwsbrief (x aantal ontvangers per maand) 

- Overige opties zijn als hoofdsponsor altijd bespreekbaar 

- Bijdrage: nader overeen te komen met een minimum van 500,- per jaar 

Sub-sponsors (Zilver): 

- Logo bij ingang dansstudio 

- Gedeelde pagina op TV-scherm Lounge LG 

- Logo bij eindshow in schouwburg 

- Logo op website (x aantal unieke bezoekers per week) 

- Logo op maandelijkse nieuwsbrief (x aantal ontvangers per maand) 

- Extra opties zijn bespreekbaar 

- Bijdrage: nader overeen te komen met een minimum van 250,- per jaar 

Sub-sponsor (Brons): 

- Logo op website (x aantal unieke bezoekers per week) 

- Logo op maandelijkse nieuwsbrief (x aantal ontvangers per maand) 

- Logo bij eindshow in schouwburg 

- Bijdrage: nader overeen te komen met een minimum van 100,- per jaar 

Vrienden sponsor 

- vrij invulbaar bedrag met een minimum van €25,00  

- Mogelijkheid om als ‘vrienden van’ vermeld te worden op website.  

 

Wat gaat LG-DANCE met de sponsorinkomsten doen? 

- Kosten verbonden aan danswedstrijden (inschrijfgeld, reiskosten, etc.), optredens, 

voorstellingen  

- Wedstrijdkleding/Gewone danskleding 

- Materialen/benodigdheden aanschaffen ten gunste van de dansschool 


