
Pasar Malam sponsorpakketen 2019.pdfGa mee op reis?      
Kom naar de Pasar Malam en laat 

je meevoeren... 

Dit jaar wordt de Pasar Malam voor het 5e jaar georganiseerd en dit willen wij 
groots vieren! Om dit te realiseren hebben wij jou nodig als sponsor en gast!      
Wil jij mee op reis? Of ons steunen? Kies dan voor 1 van onze VIP- pakketten.    
Kijk voor meer informatie op onze website www.PasarMalamHarderwijk.nl                   
Of misschien wil je gelijk al bijgaand formulier invullen!  Mail het dan naar:   
Sponsor@PasarMalamHarderwijk.nl          
               
Alvast bedankt!                    
Mieke (Namens het gehele team Pasar Malam Harderwijk)     
@ZeeuwDesign   

Waan je in de tropische sferen en geniet 
van indonesische gerechten op 19 & 20     
oktober 2019 in sporthal de sypel!   
steun ons door sponsor te Worden!



De Stichting Pasar Malam Harderwijk heeft als doelstelling het bevorderen, stimuleren en  
ondersteunen van activiteiten die de onderlinge cohesie, samenhang en cultuur van Indische 

mensen, hun families en vrienden in stand te houden.

Om deze doelstelling te realiseren en anderen kennis te laten maken met onze cultuur, organiseert de Stichting 
Pasar Malam Harderwijk op 19 en 20 oktober 2019 een Pasar Malam Harderwijk; een Indisch evenement, toegan-
kelijk voor iedereen. Zo maken we het mogelijk om de Indische cultuur voor onszelf en voor anderen te behouden. 
Door het afnemen van een sponsorpakket ondersteunt u de Pasar Malam Harderwijk met het realiseren van haar 
doelstellingen.
Uw sponsorbijdrage zal geheel ten goede komen aan de Pasar Malam Harderwijk (een evenement in Indische sfer-
en, met een markt, veel muziek, dans, en authentiek Indonesisch eten). Het is ons streven om deze Pasar Malam 
jaarlijks te organiseren in het overdekte sportcomplex De Sypel aan de Parkweg in Harderwijk.
Kijk voor meer informatie op www.PasarMalamHarderwijk.nl en/of www.IndischeHarderwijkers.nl 
  
VIP Pakket 1 Voor een sPonsorbedrag Van € 150,00 (ex. btw)
-  Entree (Passe Partout) voor 2 personen voor de Pasar Malam Harderwijk op 19 en 20 oktober 2019
-  Een overheerlijke indische maaltijd naar keuze voor 2 personen en 4 consumptiemunten aangeboden
-  Een vermelding op onze website bij de sponsoren voor 12 maanden      
VIP Pakket 2 Voor een sPonsorbedrag Van € 250,00 (ex. btw)
-  Entree (Passe Partout) voor 3 personen voor de Pasar Malam Harderwijk op 19 en 20 oktober 2019   
-  Een overheerlijke Indische maaltijd naar keuze voor 3 personen en 6 consumptiemunten aangeboden
-  Een vermelding op onze website bij de sponsoren voor 12 maanden      
VIP Pakket 3 Voor een sPonsorbedrag Van € 450,00 (ex. btw)      
-  Entree (Passe Partout) voor 6 personen voor de Pasar Malam Harderwijk op 19 en 20 oktober 2019
-  Een overheerlijke Indische maaltijd naar keuze voor 6 personen en 12 consumptiemunten aangeboden
-  Een eigen spandoek, met uw reclame uiting, in één van onze 2 hallen (250 x 80 cm) voor beide dagen
-  Een vermelding op onze website bij de sponsoren voor 12 maanden

Wanneer wij de aanmelding ontvangen hebben nemen wij contact met je op over de verdere details. In ieder 
geval kunnen wij al wel mededelen dat je die dagen ontvangen wordt in de VIP-lounge.     
      
Ik wil als particulier of als bedrijf een sponsorpakket afnemen.       
Mijn keuze is pakket 1 - 2 - 3
Het bedrag zal ik binnen 5 dagen overmaken op IBAN: NL08 INGB 0007 6201 96
t.n.v. Stichting Pasar Malam Harderwijk onder vermelding van SPONSOR PASAR MALAM 2019.
              
Naam (bedrijf): _______________________________________________________________________  
Adres: _______________________________________________________________________________
Postcode en Woonplaats: _____________ ________________________________________________
Telefoon: ____________________________________________________________________________
E-mailadres: _________________________________________________________________________
Datum en handtekening: _____________ _________________________________________________ 
               
               
@OGB Design 3-5-2019


