
SPONSORMOGELIJKHEDEN
De stichting
Stichting Diergeneeskunde Outdoor Event (DOE) zal dit jaar voor het eerst het Diergeneeskunde Out-
door Event organiseren. De organisatie van het evenement ligt in handen van zes studenten dierge-
neeskunde van de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht, die zich een jaar lang vrijwillig inzetten voor
het evenement. Hierin worden zij ondersteund door hun mede studenten, die als commissieleden of
als vrijwillige medewerkers op de dag van het evenement hun steentje bijdragen.

Het evenement
Het Diergeneeskunde Outdoor Event is een educatieve en gezellige buitendag voor dierenliefhebbers 
van jong tot oud. Bezoekers zullen kennismaken met of hun kennis verbreden over het dier en de dier-
geneeskunde middels workshops, lezingen en rondleidingen. Daarnaast is er ruimte voor dier gerela-
teerde demonstraties. Bezoekers kunnen kijken naar de prachtige shows en demonstraties op het 
hoofdplein of naar de spectaculaire mini-marathon. Er is ook een lezingen- en workshopplein, waar
bezoekers van alles kunnen leren over dieren en aan de slag kunnen met praktische handelingen. Het
evenement vindt plaats op het buitenterrein van de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Daarnaast
is het evenement gratis toegangkelijk voor bezoekers.

Sponsoring
Wilt u uw netwerk uitbreiden of nieuwe doelgroepen bereiken? Het Diergeneeskunde Outdoor Event
werkt samen met diverse partners en sponsoren. Gedurende het evenement zelf, maar ook in de aan-
loop naar het evenement toe bieden wij diverse mogelijkheden om uw bedrijf te promoten.

Grote sponsorpakketten
Er zijn drie sponsorpakketten van verschillende prijscategorieen, waarmee we uw bedrijf of product 
optimaal onder de aandacht kunnen brengen bij onze bezoekers. Kiest u voor het pakket ‘GOUD’ dan
wordt u beschouwd als hoofdsponsor van het Diergeneeskunde Outdoor Event. Door uzelf als hoofd-
sponsor aan het evenement te verbinden krijg u vele voordelen, waarover wij u graag in een persoon-
lijk gesprek verder informeren.

PAKKET ‘GOUD’  PAKKET ‘ZILVER’  PAKKKET ‘BRONS’

€1000,-    €500,-    €250,-

Vermelding op de website

Bord reclame op een
C-locatie (workshop/
lezingen)

Naamsvermelding in het
programmaboekje

Vermelding op de website 

Bord reclame op een
B-locatie (muziekplein)

Kleine advertentie (A6) in het
programmaboekje (kleur)

Vermelding als hoofdsponsor
op de website, posters en 
�yers

Vlag/bord reclame op een
A-locatie (hoofdring)

Grote advertentie (A5) in het
programmaboekje (kleur)



Contactgegevens

Stichting Diergeneeskunde Outdoor Event
Yalelaan 1
3584CL Utrecht
M: doe@uu.nl

Zien we u op het Diergeneeskunde Outdoor Event?

Sponsoren van losse onderdelen
Naast het afnemen van een groot sponsorpakket is het ook mogelijk om losse onderdelen af te 
nemen. Zo kunnen wij uw bedrijf tegen een kleine prijs meer bekendheid geven. Naast eenmalige 
sponsoring kunt u zich ook voor drie jaar aan ons verbinden (prijzen weergegeven per jaar).

Adoptie demonstratie / workshop / lezing
Het programma van het Diergeneeskunde Ourdoor Event zal gevuld worden met verschillende 
demonstraties, workshops en lezingen over alles op het gebied van het dier en de diergenees-
kunde. Het is mogelijk om uw bedrijf te verbinden aan één van deze activiteiten. Samen kunnen 
wij op zoek gaan naar een activiteit die het beste bij uw bedrijf en uw doelgroep aansluit. Eigen 
invulling aan een activiteit is natuurlijk ook van harte welkom.

Markt
Naast de vele activiteiten die georganiseerd worden, kunnen de bezoekers van het DOE zich ook
vermaken door de vele stands op het terrein te verkennen. Dit is een dieale mogelijkheid om alle
facetten van uw bedrijf aan het publiek te tonen en eventueel uw koopwaar aan de man te breng-
en. U kunt hiervoor gebruik maken van de door ons aangeboden kramen, maar u mag uiteraard
ook uw eigen stand meebrengen. Voor meer informatie kunt u de Markt �yer bij ons aanvragen.

Op maat gemaakte pakketten
Zit er echt niets voor u bij? U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen, zodat we in goed 
overleg een mooi op maat gemaakt sponsorpakket kunnen samenstellen, dat perfect bij u 
past.

1 jaar   3 jaar

€300   €250

€300   €250

€200   €150

€150   €100

€300   €250

€550   €500

€200   €150

€250   €200

€200   €150

Bord op A-locatie

Vlag op A-locatie

Bord op B-locatie

Bord op C-locatie

A5 advertentie programmaboekje zw/w

A6 advertentie programmaboekje zw/w

Logo op website met doorkliklink

kleur

kleur


