IJZERWAKE VZW
ADVERTENTIEOVEREENKOMST

U kunt uw advertentieruimte reserveren via dit formulier (kan ook via www.ijzerwake.
org). Van zodra het ingevuld is, kunt u het bezorgen via briefpost aan het
secretariaat van IJzerwake vzw EN DIT VOOR 15 juli 2017.
vanwege
Bedrijf/Vereniging/Privé-persoon:..................................................................................
Contactpersoon:...............................................................................................................
Functie:............................................................................................................................
Straat: .............................................................................................Nummer: .................
Postcode: ....................................Gemeente:..................................................................
Telefoonnummer: .....................................GSM-nummer:..............................................
E-postadres: .....................................................................................................................
voor het adverteren in de programmabrochure of sponsoren van de IJzerwake op zondag 27 augustus 2017 en dit onder de vorm van:
r 2 x A5 kleur (267 mm. x 190 mm.) kostprijs: 250 euro
r 1 x A5 kleur (123 mm. x 190 mm.) kostprijs: 150 euro
r 1/2 x A5 kleur (123 mm. x 92,5 mm.) kostprijs: 85 euro
r 1/4 X A5 kleur (59 mm. x 92,5 mm.) kostprijs: 50 euro
r 1/8 x A5 kleur (59 mm. x 43,75 mm.) kostprijs: 30 euro
r 1 x Spandoek op herrashek (338 x 174 cm) kostprijs: 200 euro

Spandoeken zijn zelf aan te leveren of te bestellen via PrintR.be aan 99 euro BTWex

r 4m. Verkoopstand IJzerwakedorp kostprijs: 275 euro
r Logovermelding op 2 ledschermen + 1 pagina A5 kostprijs: 500 euro
r Reclamefimpje op de ledschermen, logovermeling voorpagina, advertentie
(binnen)kaft programmaboekje,... te bespreken vanaf 2.500 euro

Secretariaat:
Lieve van Onckelen
Volkstraat 30
2000 Antwerpen
Tel.: 03 238 27 49
info@ijzerwake.org

Speciale opmerkingen:....................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Bankrekening
Iban: BE33 7330 1128 2746
Bic: KREDBEBB

Opgemaakt te ................................. op..................................................
Voor de adverteerder/sponsor
(handtekening)

Opmaak
programma:
opmaak@ijzerwake.org Tel.:
0496 53 31 38
Webstek
www.ijzerwake.org
Ondernemingsnummer:
0479.914.725

Hoe een advertentie aanleveren?
Zie hiervoor naar de richtlijnen in deze map!
Hoe betalen?
Dit gebeurt na ontvangst van de factuur. Deze factuur wordt toegezonden aan het opgegeven adres, tenzij u een ander facturatieadres vermeldt. Betaling gebeurt via overschrijving op het bankrekeningnummer van IJzerwake vzw (BE33 7330 1128 2746).

ZELFBESTUUR

NOOIT MEER OORLOG

GODSVREDE

