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Sergeant   € 350,-
Als sergeant van de Admiraliteitsdagen Dokkum 2017 krijgt u het volgende:
* Toegang voor 2 personen op het gastendek met goed zicht op het podium tijdens beide avonden van de 
   Admiraliteitsdagen Dokkum 2017;
* Vrij drinken met een borrelhapje tijdens het gehele avondprogramma van de Admiraliteitsdagen Dokkum 
   (vanaf +/- 20:30 - 00:30 uur);
* Naamsvermelding in special Admiraliteitsdagen;
* Naamsvermelding op FB en website;
* Mogelijkheid tot bijkoop van maximaal 2 toegangskaarten per avond voor het gastendek. 
   Prijs € 110,- per persoon per avond.

Luitenant ter Zee  € 695,-
Als luitenant ter zee van de Admiraliteitsdagen Dokkum 2017 krijgt u het volgende:
* Toegang voor 2 personen tijdens het openingsbuffet op vrijdag 8 september 2017;
* Toegang voor 2 personen op het gastendek met goed zicht op het podium tijdens beide avonden van de 
   Admiraliteitsdagen Dokkum 2017;
* Vrij drinken met een borrelhapje tijdens het gehele avondprogramma van de Admiraliteitsdagen Dokkum. 
   (vanaf +/- 20:30 - 00:30 uur);
* Naamsvermelding in special Admiraliteitsdagen;
* Naamsvermelding op FB-pagina en website;
* Mogelijkheid tot bijkoop van maximaal 2 toegangskaarten voor het openingsbuffet en het avondprogramma op het   
  gastendek op vrijdag voor € 260,- per persoon.
* Mogelijkheid tot bijkoop van maximaal 2 toegangskaarten per avond voor het gastendek. 
   Prijs € 110,- per persoon per avond.

Kapitein ter Zee  € 1.275,-
Als kapitein ter zee van de Admiraliteitsdagen Dokkum 2017 krijgt u het volgende:
* Toegang voor 4 personen tijdens het buffet op vrijdag 8 september 2017;
* Toegang voor 4 personen op het gastendek met goed zicht op het podium tijdens beide avonden van de 
   Admiraliteitsdagen Dokkum 2017;
* Vrij drinken met een borrelhapje tijdens het gehele avondprogramma van de Admiraliteitsdagen Dokkum. 
   (vanaf +/- 20:30 – 00:30 uur);
* Logovermelding (klein) in special Admiraliteitsdagen;
* Logovermelding (klein) op FB-pagina en website;
* Logo vermelding op LED-schermen (klein) boven het podium tijdens de Admiraliteitsdagen;
* Mogelijkheid tot bijkoop van maximaal 4 toegangskaarten voor het openingsbuffet en het avondprogramma op het
   gastendek op vrijdag voor € 260,- per persoon.
* Mogelijkheid tot bijkoop van maximaal 4 toegangskaarten per avond voor het gastendek. 
   Prijs € 110,- per persoon per avond.

Schout bij nacht € 1.850,-
Als Schout bij nacht van de Admiraliteitsdagen Dokkum 2016 krijgt u het volgende:
* Toegang voor 6 personen tijdens het buffet op vrijdag 8 september 2017;
* Toegang voor 6 personen op het gastendek met goed zicht op het podium tijdens beide avonden van de 
   Admiraliteitsdagen Dokkum 2017;
* Vrij drinken met een borrelhapje tijdens het gehele avondprogramma van de Admiraliteitsdagen Dokkum. 
   (vanaf +/- 20:30 – 00:30 uur);
* Logovermelding (midden) in special Admiraliteitsdagen;
* Logovermelding (midden) op FB-pagina en website;
* Logo vermelding op LED-schermen (1/4 screen) boven het podium tijdens de Admiraliteitsdagen;
* Mogelijkheid tot bijkoop van maximaal 6 toegangskaarten voor het openingsbuffet en het avondprogramma op het 
  gastendek op vrijdag voor € 260,- per persoon.
* Mogelijkheid tot bijkoop van maximaal 6 toegangskaarten per avond voor het gastendek. 
   Prijs € 110,- per persoon per avond

Luitenant Admiraal   € 2.975,-
Als luitenant admiraal van de Admiraliteitsdagen Dokkum 2016 krijgt u het volgende:
* Toegang voor 10 personen tijdens het buffet op vrijdag 1 september 2017;
* Toegang voor 10 personen op het gastendek met goed zicht op het podium tijdens beide avonden van de 
    Admiraliteitsdagen Dokkum 2017;
* Vrij drinken met een borrelhapje tijdens het gehele avondprogramma van de Admiraliteitsdagen Dokkum. 
   (vanaf +/- 20:30 – 00:30 uur);
* Logovermelding (extra groot) in special Admiraliteitsdagen;
* Logo vermelding op LED-schermen (full-screen) boven het podium tijdens de Admiraliteitsdagen;
* Overige wordt nader ingevuld.

Luitenant Admiraal   € 2.975,-
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Luitenant Admiraal   € 2.975,-
Als luitenant admiraal van de Admiraliteitsdagen Dokkum 2017 krijgt u het volgende:
* Toegang voor 10 personen tijdens het buffet op vrijdag 8 september 2017;
* Toegang voor 10 personen op het gastendek met goed zicht op het podium tijdens beide avonden van de 
   Admiraliteitsdagen Dokkum 2017;
* Vrij drinken met een borrelhapje tijdens het gehele avondprogramma van de Admiraliteitsdagen Dokkum. 
  (vanaf +/- 20:30 – 00:30 uur);
* Logovermelding (groot) in special Admiraliteitsdagen;
* Logovermelding (groot) op FB-pagina en website;
* Logo vermelding op LED-schermen (1/2 screen) boven het podium tijdens de Admiraliteitsdagen;
* Mogelijkheid tot bijkoop van maximaal 10 toegangskaarten voor het openingsbuffet en het avondprogramma op 
   het gastendek op vrijdag voor € 260,- per persoon.
* Mogelijkheid tot bijkoop van maximaal 10 toegangskaarten per avond voor het gastendek. 
   Prijs € 110,- per persoon per avond.

Admiraal   € 5.500,- (maximaal 8 pakketten beschikbaar)
Als admiraal van de Admiraliteitsdagen Dokkum 2017 krijgt u het volgende:
* Toegang voor 12 personen tijdens het buffet op vrijdag 8 september 2017;
* Toegang voor 12 personen op het gastendek met goed zicht op het podium tijdens beide avonden van de 
   Admiraliteitsdagen Dokkum 2017;
* Toegang voor 4 personen op het verhoogde VIP-dek;
* Vrij drinken met een borrelhapje tijdens het gehele avondprogramma van de Admiraliteitsdagen Dokkum. 
   (vanaf +/- 20:30 – 00:30 uur);
* Logovermelding (extra groot) in special Admiraliteitsdagen;
* Logovermelding (extra groot) op FB-pagina en website;
* Logo vermelding op LED-schermen (full-screen) boven het podium tijdens de Admiraliteitsdagen;
* Speciale vermelding in Admiraliteitsdagen Special met verspreiding van ca 90.000 exemplaren;
* Mogelijkheid tot bijkoop van maximaal 12 toegangskaarten voor het openingsbuffet en het avondprogramma 
  op het gastendek op vrijdag voor € 260,- per persoon.
* Mogelijkheid tot bijkoop van maximaal 12 toegangskaarten per avond voor het gastendek. 
   Prijs € 110,- per persoon per avond.
* Geen mogelijkheid tot het bijkopen van toegangskaarten voor het verhoogde VIP-dek

Mediapakket   € 975,- (alleen media exposure, geen toegang tot diner en gastendek)
In het mediapakket van de Admiraliteitsdagen 2017 zitten de volgende media-uitingen:
* Logovermelding (groot) in special Admiraliteitsdagen;
* Logovermelding (groot) op onze website; www.admiraliteitsdagen.nl
* Logo vermelding op LED-schermen (1/2 screen) boven het podium tijdens de Admiraliteitsdagen;

Maatwerkpakket (vanaf €5.500,-) in overleg € ...,-

Naam bedrijf:

Contactpersoon:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Mailadres: 

Datum: 

Totaal arrangementen €,-

Handtekening:

    

Totaal arrangementen €,-                                                    Handtekening:
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