DRAGERS

Theaterhart Amersfoort

Ik heb een
droom
Flint als een plek waar uitgaan een belevenis is. Waar de magie
van theater al buiten de zaal begint. Waar mensen uit de hele
regio naartoe komen, omdat ze er iets vinden waar ze van
genieten. Ja, wij dromen van Flint als een toonaangevend
theater met een veelzijdig programma voor een breed publiek.
Van Flint als onbetwiste eerste keus, voor iedereen.
Wij willen graag de handen ineen slaan en van Flint
een theater maken van ons allemaal. Een theater dat blijft.
Achter de schermen werken wij hard om deze droom te
realiseren.
Wij kunnen dat echter niet zonder de kracht van de
mensen buiten het theater. Wij kunnen dat niet zonder u.
Draag Flint met ons.
Wij zijn er klaar voor!
Harold Warmelink,
directeur Flint

Rianne Delissen,
Sales

Waarom is
Drager zijn anders
dan sponsoring?
Het geld dat de Dragers doneren gaat rechtstreeks in het
budget voor de programmering en nergens anders heen.
Dat maken we volledig inzichtelijk voor u.
Bovendien krijgt u iets concreets terug
voor een deel van uw bijdrage.

Yentl en De Boer - Magie

Wilt u Flint Drager worden of wilt u Flint op een andere manier steunen? Kies dan uit de vele
mogelijkheden. U draagt Flint voor 3 jaar. Onderstaande prijzen zijn per seizoen.

Lidmaatschap

Door Flint te dragen wordt u lid van Flint Connect, ons Dragersnetwerk. Een select gezelschap
van bedrijven met een hart voor cultuur.

Wat houdt het Dragers lidmaatschap in?

• Uw lidmaatschap is voor 3 seizoenen (van 1 september t/m 31 augustus)
• 75% van uw bijdrage besteden wij aan de theaterprogrammering van Flint
•	25% van uw bijdrage is door u vrij te besteden in Flint voor theaterkaarten,
uw personeelsfeest, diner in TREK theaterkeuken & café of congres
• Wij plaatsen uw logo op onze website met een link naar uw eigen website
• Uw bedrijfsnaam vermelden we op het Dragersbord bij de entree aan de Walikerstraat
• We nodigen u uit voor de jaarlijkse Dragersavond, Vriendenavond en Connect sessies
• Waar toepasselijk zetten we samen inhoudelijke merkactivaties op gedurende het seizoen

Drager op maat

Ook kunt u één of meerdere van de volgende mogelijkheden inzetten om Flint te dragen:
Naamgeving Theater
(5 seizoenen) vanaf € 100.000,Theaterzaal 		 € 28.500,- (reeds gedragen)
Stadszaal		€ 22.500,- (reeds gedragen)
Theaterfoyer 		 € 19.000,Terras/buitenpodium		€ 10.000,Panoramalounge 		 € 8.500,- (reeds gedragen)
Foyer podium 		 € 7.500,- (reeds gedragen)
Foyer Theaterzaal 1e balkon 		 € 5.500,Foyer Theaterzaal 2e balkon 		 € 5.500,- (reeds gedragen)
Loges Theaterzaal
vanaf € 2.500,VIP lounge		 € 3.500,- (reeds gedragen)
Zaal 1		 € 3.000,- (reeds gedragen)
Zaal 2		 € 3.000,Artiestenfoyer 		 € 3.000,- (reeds gedragen)
Toiletten 		 € 2.000,- (reeds gedragen)
Garderobe theaterzaal 		 € 1.500,- (reeds gedragen)
Garderobe Stadszaal 		 € 1.500,- (reeds gedragen)
Stoelen Theaterzaal (minimaal 4)		 €
750,Daarna per extra stoel 		 €
150,-

Advertentiemogelijkheden

Toegangskaarten of e-tickets		 € 3.250,- (reeds gedragen)
Advertentie in seizoensbrochure 1/1 pagina 		 € 1.650,Advertentie in seizoensbrochure 1/2 pagina 		 €
995,Advertentie in seizoensbrochure 1/4 pagina 		 €
495,vanaf €
250,Presentatie op extern LED scherm XL*
vanaf €
450,Presentatie op intern narrowcasting systeem*
Video item FlintTV / Flint Live		 €
750,Advertorial in Flint mailing		 €
450,Uw eigen idee		 In overleg
Voor vragen of interesse kunt u contact opnemen met Harold Warmelink, directeur
via 06 - 52 52 74 60 of harold.warmelink@flint.nl.
De tarieven zoals vermeld op deze pagina zijn exclusief BTW en eventuele productiekosten.
* In het format van en volgens de richtlijnen van Flint

