
 

 

 

 

 

 

Sponsoring Aardbeien Demodag 2021 
Als sponsor van de Aardbeien Demodag 2021 krijgt u de mogelijkheden om uw bedrijf goed op te 
kaart te zetten bij onze bezoekers. De organisatie biedt een drietal verschillende sponsoropties aan 
met daarnaast een specifiek cateringpakket. Op deze manier kunt u de Aardbeien Demodag al 
sponsoren vanaf € 500.  

Waarom sponsoren 
Als sponsor van de Aardbeien Demodag heeft u de mogelijkheid om uw bedrijfsnaam te vestigen 
tot een begrip in onze sector. Werkt u bij een relatief klein of nieuw bedrijf? Dan is dit de kans voor 
u om meer naamsbekendheid te creëren. Ook voor grote bekende merken kan een sponsorschap 
op de Aardbeien Demodag een mooie kans zijn. Heeft uw bedrijf bijvoorbeeld een nieuw product of 
wilt u de verkoop van een bestaand product vergroten? Overweeg dan eens de mogelijkheid om 
sponsor te worden. Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken welke mogelijkheden er zijn.  

Over de Aardbeien Demodag 
De Aardbeien Demodag wordt jaarlijks bezocht door telers uit voornamelijk Nederland. Maar er zijn 
ook telers uit België en Duitsland aanwezig, evenals veel bezoekers vanuit de periferie van de 
aardbeiensector en de vakpers. In totaal verwachten we zo’n 400 bezoekers op de demodag. Dit 
jaar vindt de demodag plaats op vrijdag 3 september van 10.00 tot 17.30 uur bij 
veredelingsbedrijf Limgroup in Horst. 

Wilt u zich aanmelden als sponsor? Of heeft u vragen over de sponsorpakketten? Neem dan 
contact op met Bart Jongenelen (Delphy), +31 (0)6 53 15 14 12 of b.jongenelen@delphy.nl.  

Sponsorpakketten 
 

 Goud Zilver Brons Catering- 
pakket3 

 € 3.000 € 2.000 € 1.250 € 500 
Afmeting stand 6 x 3 

meter 
6 x 3 
meter 

3 x 3 
meter 

- 

Keuze in standlocatie1 1e keuze 2e keuze 3e keuze - 
Vermelding als sponsor met logo: 

- Uitnodiging naar alle relaties van 
ZLTO en Delphy, aangevuld met 
uw eigen relaties.2   

- Standhoudersoverzicht met 
plattegrond, uitgedeeld op de 
demodag.  

X X X - 

Logo op de website 
www.zlto.nl/aardbeiendemodag  

X - - - 

Naamsvermelding op de website 
www.zlto.nl/aardbeiendemodag  

- X X - 

Plaatsen van een vlag of andere uiting bij 
de ingang van het demoterrein 

X 
(2 stuks) 

X 
(1 stuks) 

- - 

Toppositie op het standhoudersoverzicht X - - - 
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 Goud Zilver Brons Catering- 
pakket3 

 € 3.000 € 2.000 € 1.250 € 500 
Elektra 230V X X X - 
Zitje of statafel in de stand X X X - 
Uitdelen van item bij binnenkomst aan alle 
bezoekers (door organisatie). 

X - -  

Logo op de communicatie-uitingen bij de 
bar. 

- - - X 

Logo op consumptiebon (bezoekers) - - - X 
 

1 Bij meerdere sponsoren in dezelfde categorie wordt op volgorde van aanmelding een plek gekozen. Bij 
aanmeldingen voor 15 augustus 2021 wordt er keuze voor standlocatie voorgelegd. Na 1 augustus wordt de 
best beschikbare plek door de organisatie bepaald.  

2 Wij leveren een digitale uitnodiging aan welke u zelf kunt verspreiden onder uw eigen relaties.  

3 Het cateringpakket kan alleen worden gekozen als u deelneemt als standhouder aan de beurs. De opties voor 
deelname vindt u op www.zlto.nl/aardbeiendemodag.  

Aanmelden 
Wilt u zich aanmelden als sponsor? Vul dan het aanmeldformulier in op 
www.zlto.nl/aardbeiendemodag2021 of neem contact op met Bart Jongenelen (Delphy), +31 (0)6 
53 15 14 12 of b.jongenelen@delphy.nl.  

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. 
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