Hoofdsponsor

€ 2.000,-

Stersponsor

€ 1.000,-

24 VIP kaarten Heilight Parade & After Heilight Party
Logo en link op website Heilight Parade, Logo aankondigingsposters
Logo programmaboekje, Logo 2 x, 1 op elke draaiende zuil van reclame wagen,
Logo op schermen tijdens After Heilight Party
Bannervlag met logo in feestzaal After Heilight Party (zelf aanleveren)
1 x Logo reclame in advertentie weekblad (fullpage)
en/of maatwerk

12 VIP kaarten Heilight Parade en After Heilight Party
Logo en link website Heilight Parade, Logo aankondigingsposters
Logo programmaboekje, Logo op draaiende zuilen reclame wagen
Logo op schermen tijdens After Heilight Party
1 x Logo reclame in advertentie weekblad (fullpage)

Deelname
Reclamekaravaan

In de parade van 2018 worden er 3 plaatsen vooraan in de parade beschikbaar gesteld
waarin u uw eigen verlichte reclamewagen kunt laten meerijden.

Sponsor

6 VIP kaarten Heilight Parade en After Heilight Party
Logo en link website Heilight Parade, Naamsvermelding aankondigingsposters
Logo programmaboekje, Logo op draaiende zuilen reclame wagen
Logo op schermen tijdens After Heilight Party
1 x Logo reclame in advertentie weekblad (fullpage)

€ 500,-

€ 500 ,-

Subsponsor

€ 300,-

Donateur

€ 150,-

2018
2014

Sponsoring Heilight Parade 2018 Deurne

Zaterdag 10 maart • St. Jozefparochie • Deurne

4 VIP kaarten Heilight Parade en After Heilight Party
Logo en link op website Heilight Parade, Naamsvermelding op aankondigingsposters
Naamsvermelding in programmaboekje
Naamsvermelding op schermen tijdens After Heilight Party
1 x Naamsvermelding in advertentie weekblad (fullpage)

2 VIP kaarten Heilight Parade en After Heilight Party
Link op website Heilight Parade, Naamsvermelding op aankondigingsposters
Naamsvermelding in programmaboekje
Naamsvermelding op schermen tijdens After Heilight Party
1 x Naamsvermelding in advertentie weekblad (fullpage)

VIP kaarten kunnen worden ingeleverd tijdens de After Heilight Party voor 2 consumptiebonnen.

In overleg is sponsoring in natura eveneens mogelijk
Heilight Parade festiviteit georganiseerd door ‘Stichting Heilight Parade’
Email info@heilightparade.nl internet www.heilightparade.nl
secretariaat Mariëlle van der Heijden Beukenstraat 243 5753 GS Deurne
rabobank NL39 RABO 01335.42.939 kvk Eindhoven 17213265

Foto’s Arie Kroon/Martien van Dam

Op 17 februari 2007 trok voor de eerste keer in Deurne in een totaal verduisterde St. Jozefparochie een
optocht van verlichte praalwagens. De Heilight Parade is geboren! Het eerste deel van deze optocht
bestaat uit de kinderoptocht. Uniek in de wijde omgeving van Peelland en Kempenland waarin kinderen
in niet gemotoriseerde verlichte creaties deze optocht aanvoeren. Het tweede deel wordt ingevuld
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Geschiedenis

Uw ondersteuning is zeer belangrijk
De Stichting Heilight Parade heeft met ingang van 20 oktober 2007 de organisatie van de Heilight Parade op zich genomen. De Stichting is gemotiveerd
om voor de komende jaren dit prachtige evenement te blijven organiseren.
De Stichting kan rekenen op een brede steun van ruim 120 vrijwilligers om

door volwassenen met mooie verlichte praalwagens of loopgroepen. In de afgelopen 11 edities waren

de uitvoering te laten slagen. Echter zonder financiële steun van sponsors is

we getuigen van een steeds grootser en mooiere Heilight Parade. Dankzij de fanatieke deelnemers en

het geen haalbare kaart. Uw ondersteuning is dan ook

de ondersteuning van vele sponsors is dit initiatief uitgegroeid tot een prachtig jaarlijks evenement

van groot belang om de Heilight Parade te kunnen organiseren. En met uw

voor Deurne en haar regio.

steun kunnen duizenden mensen, jong en oud, een prachtig evenement in
hun jaarkalender toevoegen. Tevens worden de ruim 120 vrijwilligers door

Voor iedereen

uw ondersteuning aan dit evenement extra gemotiveerd om hun bijdrage te

De Heilight Parade is een evenement voor jong en oud, voor carnavalsvierders maar zeer zeker ook

leveren. U maakt dit mogelijk! U bent onderdeel van dit prachtige succes.

voor niet carnavalsvierders. Licht in het duister heeft de mensheid door de eeuwen heen altijd al
gefascineerd. Fantasie en sfeer komen in de Heilight Parade bijeen tot een ieders vermaak.

Profilering

Het hoeft geen betoog dat zo’n evenement voor de toekomst behouden moet blijven.

Juist omdat door uw ondersteuning de Heilight Parade bestaansrecht heeft
zal de Stichting ervoor zorgen dat uw organisatie op verschillende manieren
in het licht wordt geplaatst. Natuurlijk op onze website, social media, op
drukwerk en op ronddraaiende zuilen van de reclamewagen die de Heilight
Parade aanvoert. Daarnaast zijn er mogelijkheden om uw vrienden, familie of
relaties uit te nodigen met een speciale VIP kaart.

12e editie Heilight Parade
De Heilight Parade is de “Finale van praalwagens in de regio”. Hiertoe vindt het evenement plaats met
half-vasten. Dit jaar op 10 en 11 maart 2018. De beste praalwagens van de carnavalsoptochten in de
regio krijgen een startbewijs voor de Heilight Parade. Zij hebben dan 4 weken de tijd om hun praalwagens
helemaal van licht te voorzien om zo mee te dingen naar de Frank van de Ven Wisseltrofee.
De kwaliteit van de deelnemende praalwagens wordt door een speciale keuringscommissie bewaakt
zodat de aantrekkelijkheid voor de toeschouwer jaar over jaar wordt verhoogd. Uiteraard zullen er ook
dit jaar weer entertainment acts in de optocht plaats vinden. Details worden verder geprofessionaliseerd.

U kunt zelf bepalen in welke mate u uw organisatie wilt profileren.
Op de achterzijde van deze prospectus vindt u het overzicht van
sponsormogelijkheden. Ook maatwerk is mogelijk.
Indien u vragen heeft kunt u zich wenden tot:

Op de route wordt een ‘VIP area’ gebouwd zodat u vanuit een goede positie met relaties het spektakel

• Leo Cuijpers 06-51416752 (leo.cuijpers@gmail.com)

kunt aanschouwen. En zoals men van ons gewend is zal de After Heilight Party niet ontbreken. Op deze

• Eric Hooglugt 06-51332539 (e.hooglugt@planet.nl)

avond worden de prijzen bekend gemaakt en krijgt weer een muzikale invulling zodat deze avond
weer opnieuw onvergetelijk wordt. Kortom de organisatie gaat er weer voor om een prachtig evenement

DE STICHTING REKENT OP UW STEUN!

te laten plaats vinden.

WIJ DANKEN U BIJ VOORBAAT!

