SPONSORING: WIJ GEVEN HET TERUG

De Tilburg Bigband (TBB) kan niet bestaan zonder organisaties en mensen die ons een warm hart toedragen.
Sponsoren spelen hier een belangrijke rol in. De muzikanten en het bestuur van de Tilburg Bigband worden niet betaald
en zetten zich dus vrijwillig in voor het voortbestaan van de Bigband muziek in Tilburg en contreien.
Onze sponsoren voelen zich betrokken met de muziek die we maken en de maatschappelijke functie die we vervullen. Dit
zijn zowel particulieren als bedrijven en zij vormen met hun bijdrage een belangrijke basis voor de continuïteit van de
Tilburg BigBand. Wij waarderen dit enorm en proberen dan ook zoveel mogelijk terug te geven aan onze sponsoren. Bekijk
hieronder wat wij voor jou kunnen betekenen.

Hoofdsponsor TBB
Sponsorbedrag per jaar

€ 2000,-

Vriend van TBB
€ 325,-

Gulle gever TBB
€ 60,-

Een eigen concert van de Tilburg BigBand! Wie wil dat nu niet? Wat en
wanneer? Dat bepaal jij!

8 Vrijkaarten voor TBB event* of concert (1x per jaar)

2 vrijkaarten voor TBB event* of concert (1x per jaar)

Logo en naam op website en social media

Logo en naam op banner bij concerten/events

*Elk jaar organiseert de tilburg bigband een eigen event. hierbij wordt een avondvullend programma aangeboden met de
beste bigband muziek in samenwerking met bekende solisten, vocalisten en andere bands/muziekgroepen. een ideale en
heerlijke gelegenheid om samen met vrienden, familie en/of (zaken)relaties te genieten van alles wat de tilburg bigband
te bieden heeft.

De sponsormogelijkheden zijn geschikt voor zowel bedrijven als voor particulieren. Uiteraard is het mogelijk om grotere
en/of kleinere incidentele of periodieke giften en schenkingen te doen aan de Tilburg BigBand. Ook zijn er mogelijkheden
voor sponsoring in natura. Wij zijn dankbaar voor alle soorten steun! In sommige gevallen is het sponsorbedrag, schenking
of gift (deels) fiscaal aftrekbaar. Informeer naar de mogelijkheden. Wilt u de Tilburg BigBand laten spelen? Neem dan snel
contact op met: e-mail: info@tilburgbigband.nl)

www.tilburgbigband.nl

info@tilburgbigband.nl

