Dynamic Orchestra
Uitstekende zang, een vette blazersgroep, een strak en swingend combo en
een energieke strijkersgroep. Dat is Dynamic Orchestra!
Dynamic Orchestra treedt in wisselende combinaties op en biedt een
gevarieerd repertoire van pop tot rock en van funk, jazz tot klassiek.
Dynamic Orchestra staat garant voor een spetterende voorstelling vol
show, spektakel en entertainment.
Dynamic Orchestra is echter niet alleen in staat om zelf een fantastische
show neer te zetten, maar kan ook worden ingezet als (begeleidings)orkest.

Hoe

werken

wij?

Iedere show die Dynamic Orchestra organiseert of
waaraan we deelnemen, kent een eigen specifieke
voorbereiding en aanpak.
Dat wil zeggen dat we een orkest samenstellen uit onze
eigen muzikanten, een muzikaal programma samenstellen
en een show optuigen, afgestemd op de doelgroep
van de show.

Wat kan Dynamic Orchestra voor u
Betekenen?
Wilt u uw klanten, collegae of familie op een bijzondere avond trakteren? Een show van
Dynamic Orchestra is de uitgelezen mogelijkheid om mensen te ontvangen in een
bijzondere ambiance. U kunt als sponsor uw genodigden ontvangen in een eigen foyer, de
show bezoeken en na afloop onder het genot van een hapje en drankje nog nagenieten van
de show.
Daarnaast biedt Dynamic Orchestra u de mogelijkheid om uw bedrijfsnaam te promoten
zowel lokaal als (inter)nationaal. Wat dacht u van drukwerk, de eigen website, Facebook of
via YouTube? Mogelijkheden genoeg om ook u in de spotlights te zetten.

Wat kunt u voor Dynamic Orchestra
Betekenen?
Om de gevarieerde shows van Dynamic Orchestra
mogelijk te maken, hebben wij uw hulp hard nodig.
Word Bronzen, Zilveren of zelfs Gouden sponsor
van Dynamic Orchestra! Elk sponsorpakket is per
jaar af te nemen en bestaat uit een aantal vaste
onderdelen.

Word

Sponsor van

Sponsorpakketten

Dynamic Orchestra

Anders

sponsoren?

Wellicht zijn er mogelijkheden voor u om
Dynamic Orchestra in natura bij te staan.
Te denken valt aan het verzorgen van licht
en geluid tijdens een show, het verzorgen
van de (aan)kleding voor een show, het
verzorgen van drukwerk, het bekostigen
van de zaalhuur bij optredens, etc.
Wij gaan graag met u in gesprek over uw
ideeën van sponsoring.

Goud

Gouden sponsor
Bent u zo enthousiast over Dynamic
Orchestra dat u gouden sponsor wilt
worden, dan sponsort u jaarlijks een
bedrag van € 1000,- (excl. Btw).

Zilver

Zilveren sponsor
Als zilveren sponsor van Dynamic
Orchestra sponsort u jaarlijks een bedrag
van € 500,- (excl. Btw).

Brons

Bronzen sponsor
Als bronzen sponsor van Dynamic
Orchestra sponsort u jaarlijks een bedrag
van € 250,- (excl. Btw).

  

Promotie
Uw logo en bedrijfsnaam wordt
vermeld promotiematerialen zoals
flyers en poster ten behoeve van
een show.

  

Presentatie
Uw bedrijf wordt genoemd bij de
opening van een show.

 
  

Uw bedrijfslogo’s worden (indien
mogelijk) geprojecteerd.
Website
Het logo en de naam van uw bedrijf
worden geplaatst op de website van
Dynamic Orchestra.

 

Vrijkaarten
Uw bedrijf heeft in overleg recht
op een aantal vrijkaarten en/of
gereserveerde plaatsen.



Relatiebeheer
Uw bedrijf kan gebruik maken van
de mogelijkheid relaties te
ontvangen door middel van een
ontvangst en een borrel in een
aparte foyer op locatie.



Online media
Zichtbaarheid van uw bedrijf op de
website, Facebook en Youtube.



Extra opties
Extra opties zijn bespreekbaar.

Heeft u zelf ideeën over de samenstelling
van uw sponsorpakket of het sponsorbedrag
dan horen wij dat graag van u! Wij gaan
hierover graag met u in gesprek.

Bent u

enthousiast?

Bent u enthousiast geworden en wilt u Dynamic Orchestra graag sponsoren?
Neem dan contact op met Dynamic Orchestra via telefoonnummer 06-23735501 of per
e-mail info@dynamic-orchestra.nl .
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