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VOOR SPONSORS

LIER I 24 maart 2018

SPONSORING EN RETURN
De Passie brengt duizenden mensen van over 
het hele land op de been. Eerdere geslaagde edities 
in Merchtem en Ieper doen de belangstelling en 
verwachtingen groeien.  Naast een grote opkomst ter 
plaatse streven we naar nog veel meer kijkers voor 
hun televisie. Een unieke kans dus voor bedrijven en 
handelaars om zichzelf of hun product in de kijker te 
zetten. Het historische kader van de Lierse binnenstad 
doet uw promotie beslist nog meer tot haar recht 
komen! We bieden elk bedrijf/dienst/handelszaak of 
vrij beroep een passend sponsorpakket aan voor een 
divers budget. Andere formules op maat zijn uiteraard 
bespreekbaar.

1) Advertentieruimte in het programmaboekje. 
Het programmaboekje wordt gedrukt op 10.000 
exemplaren. Alle aanwezigen ontvangen dit gratis. 
Het bevat nuttige info, locaties van deelnemende 
horecazaken op een plattegrond van de stad en de 
liederen die gezongen worden tijdens De Passie. 
Er zijn een beperkt aantal grotere advertenties op 
specifieke plaatsen in de brochure mogelijk.

2) Logo op www.depassie.be, facebookpagina 
en (projectie)schermen. De hoofdsponsors kunnen 
rekenen op een logovermelding op onze website & 
facebookpagina. Voor en na De Passie kan het logo 
op de schermen op de Grote Markt geprojecteerd 
worden.

3) Mediamix (voor hoofdsponsors). Hoofdsponsors 
danken wij voor hun ‘passionele’ steun door een 
logovermelding bij de uitzending van De Passie op de 
regionale zenders op paasmaandag.

4) VIP-formule: tribuneplaatsen & receptie. U krijgt 
een voorbehouden plaats op de tribune op de Grote 
Markt en wordt nadien uitgenodigd op de receptie voor 
genodigden in de VIP-ruimte.

Prijzen: 1 persoon   € 150
 vanaf 4 personen € 125/pers.
 vanaf 10 personen € 115/pers.

SPONSORPAKKETTEN 
 € 350  1 advertentieblok in programmaboekje

 € 750  1 groot advertentieblok in het 
programmaboekje + 2 zitplaatsen op de tribune

 € 1.500  1 groot advertentieblok in het 
programmaboekje + projectie van je logo voor en na 
De Passie + 2 zitplaatsen op de tribune + vip-receptie 
voor 2 personen

 € 10.000  HOOFDSPONSOR: 2 advertentieblokken 
in het programmaboekje + projectie van je logo voor 
en na De Passie + je logo op onze website www.
depassie.be en op onze facebookpagina + mediamix + 
2 permanent zichtbare spandoeken tijdens De Passie 
+ 10 zitplaatsen op de tribune + vip-receptie na De 
Passie voor 10 personen

SPONSORING IN NATURA
Wie liever in natura sponsort, vragen we contact met 
ons op te nemen. Denk bijvoorbeeld aan podium, 
verlichting, banners, drukwerk, artiesten, catering,... 
Maar we staan ook open voor jouw suggesties. 
We maken dan graag een afspraak op maat.

INFO & CONTACT
www.depassie.be
0486/36.24.70 - Wim Selderslaghs 
info@depassie.be
BE84 7390 1414 8459 BIC: KREDBEBB
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PIETER JAN DE PAEPE I KATRIEN 
DE BECKER I FREE SOUFFRIAU
MARK TIJSMANS I ANN PIRA
DOOR VAN BOECKEL I JOS DOM
DRIES DE BAKKER I BART VAN 
NIEUWENHOVE REGIE: JOHAN 
DE PAEPE I WARD BAL 
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 WAT IS DE PASSIE?

De Passie 
is een moderne, muzikale en theatrale 
multimediavertelling over de laatste 
dagen van Jezus’ leven. Met dit 
betekenisvol en ijzersterk verhaal over 
vriendschap en verraad, leven en dood, 
hoop en liefde, willen we anno 2018 
mensen raken en verbinden. 

De Passie 
werkt daarvoor heel graag samen met 
bekende Vlamingen Katrien De Becker, 
Free Souffriau, Mark Tijsmans, Ann 
Pira, Door Van Boeckel, Jos Dom en 
lokale talenten. 

De Passie 
verwacht 10.000 toeschouwers en 
daarna een half miljoen televisiekijkers.

 WANNEER?
Zaterdag 24 maart van 2018 van 20 uur 
tot 21.30 uur op de Grote Markt in Lier.

MET UW STEUN ?!

De Passie realiseren kost, ondanks 
de vrijwillige inzet van vele mensen, 
handenvol geld. 

Voor een professionele omkadering 
hebben we naast medewerkers dan 
ook heel wat middelen nodig. 

Via sponsoring dienen we € 240.000 te 
verzamelen om ons doel te bereiken: 
Een hoogstaand evenement dat voor 
iedereen gratis toegankelijk is. 

Zouden we daarbij op uw milde 
financiële steun of uw sponsoring in 
natura mogen rekenen?


