BIZONROCK
Zaterdag 10.09.2022 op het speelplein
Sint- Annastraat in Eine
Organisatie van VZW Vrienden van de Chiro Eine
Na twee jaar zonder Bizonrock, omwille van Corona, kunnen wij nu met veel
enthousiasme Bizonrock 2022 voorstellen !
Bizonrock is, na de Bierfeesten, één van de grootste festivals in Oudenaarde. Wij
zijn inmiddels aan onze 11° editie toe ! Sinds enkele jaren brengen wij de beste
tribute bands naar ons festivalplein. En ook dit jaar is het ons gelukt om een
prachtige affiche op te stellen met onder meer de tribute bands van Green Day,

Simple Minds, QUEEN en Iron Maiden !
Gezien de beperkte mogelijkheden op het Ohioplein gaat deze editie van
Bizonrock door op het St. Annaplein (speelplein Chirolokaal). Dit terrein zal terug
omgebouwd worden tot een gezellige plek om te vertoeven en om samen met
vrienden te genieten van de muziek. Dit volledig volgens de dan geldende
corona-voorschriften. Om dit evenement gratis te kunnen aanbieden doen wij
ook een beroep op bedrijven, mensen die ons genegen zijn, die ons financieel
willen steunen. Deze sponsors en hun genodigden verwelkomen wij dan graag
in de zeer verzorgde VIP-lounge waar ze culinair verwend zullen worden. Zij die
ons al jarenlang steunen weten dat zij die avond in de watten worden gelegd.

Volledigheidshalve moeten we nog meedelen dat jullie reclame kunnen maken,
niet alleen de zaterdag op Bizonrock, maar ook op vrijdagavond tijdens de Olé
Kwis en ook op zondag tijdens de Chiro BBQ !
Om jullie te helpen bij de keuze van het juiste sponsorpakket willen we nog
eens alles op een rijtje zetten :
- We werken dit jaar met een verplaatsbaar digitaal reclamescherm waarop
ons festival wordt aangekondigd en waar ook de hoofdsponsors zullen
vermeld worden.
- Op het festivalterrein zal een zelfde digitaal reclamescherm staan waarop
alle sponsors vermeld zullen worden (schermtijd in functie van het
sponsoringsbedrag).
- Spandoeken of banners kunnen gehangen worden op de afsluitingen rond
het festivalterrein (dit ook in functie van het sponsoringsbedrag).
- In de VIP tent kunnen ook de spandoeken of banners van hoofdsponsors
aangebracht worden.
- In de VIP tent zullen grote TV toestellen staan waarop alle sponsors zullen
vermeld worden.
- In de festivaltent zal een verhoogd podium staan waarvan de sponsors het
gebeuren in de tent kunnen volgen.
- Wij voorzien voor de sponsors en hun genodigden een persoonlijke tafel
in de VIP tent.
- Wij bieden de mogelijkheid om te genieten van een receptie met culinaire
verwennerij in de VIP tent .
- Jullie kunnen genieten van een lekker buffet gevolgd door koffie en gebak.
Dit allemaal met bediening aan tafel.
- Het logo van de hoofdsponsors wordt ook vermeld op onze website.

Wij bieden volgende sponsorpakketten aan :
 50 Eur :

STEUNSPONSOR

▪

Uw logo wordt vermeld op het scherm op het festivalterrein

▪

U ontvangt een sponsorattest

 80 Eur :
▪

Eén persoon krijgt toegang tot de VIP area
✓ Deelname aan receptie en buffet

 150 Eur :
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

SPONSOR

U krijgt toegang tot de VIP area voor 2 personen
✓ Deelname aan receptie en buffet
Wij hangen uw spandoek of banner op de site van Bizonrock
Uw logo wordt vermeld op het scherm op het festivalterrein
U ontvangt een sponsorattest

 300 Eur :
▪

VIP ARRANGEMENT

CO-HOOFDSPONSOR

U krijgt toegang tot de VIP area voor 4 personen
✓ Deelname aan receptie en buffet
✓ Uw tafel wordt aangeduid met een gepersonaliseerd logo !
✓ Wij zorgen voor een persoonlijk onthaal en bediening !
Wij hangen uw spandoek of banner op de site van Bizonrock
Uw logo wordt vermeld op het scherm en de TV’s
Uw logo wordt vermeld op de Bizonrock Website
U ontvangt een sponsorattest

 1.000 Eur : HOOFDSPONSOR
▪

▪
▪
▪
▪

U krijgt toegang tot de VIP area voor 12 personen
✓ Deelname aan receptie en buffet
✓ Uw tafel wordt aangeduid met een gepersonaliseerd logo !
✓ Wij zorgen voor een persoonlijk onthaal en bediening !
Wij hangen 4 spandoeken of banners op de site van Bizonrock
Uw logo wordt vermeld op het scherm en TV’s
Uw logo wordt vermeld op de Bizonrock Website
U ontvangt een sponsorattest

 VIP – HOOFDSPONSOR
▪

Een uit te werken gepersonaliseerd arrangement waarbij bedrag in onderling overleg wordt
bepaald.

Sfeerbeelden van Bizonrock 2019

