maart 2018

Beste mevrouw, mijnheer, sympathisant,
Op 11 en 12 mei gaat ons tweejaarlijks Turnfeest door. Ter gelegenheid hiervan geven wij een
programmaboekje uit voor de meer dan 1500 aanwezigen.
In deze brochure voorzien wij publicitaire bladzijden waarvan de opbrengst gaat naar de aankoop
van sportmateriaal voor onze club die momenteel meer dan 350 leden telt.
Gezien het stijgend succes van onze turnclub en de overrompelende belangstelling zullen de
publicitaire bladzijden dus een interessante aangelegenheid zijn voor de adverteerders.
Wij willen u de kans geven uw naam of handelszaak kenbaar te maken langs deze weg.
Er wordt u een exemplaar van het programmaboekje bezorgd.
Wij danken u alvast voor uw gewaardeerde steun!

Sportieve groeten,
de gymnasten, trainers en het bestuur van TOO

Turnclub Olympia Oosterzele - Meerlaanstraat 65 – 9860 Balegem
rek BE55 0012 2707 3844 email : olympia.oosterzele@skynet.be

Advertentie-overeenkomst
Ondergetekende :

Firmastempel of
Firmanaam : ……………………………………………………
Straat en nr. : …………………………………………………..
Postnr. en Gemeente : ………………………………………….
Telefoon/gsm : …………………………………… mailadres : …………………..……………………………………..
plaatst een zwart-wit advertentie in de programmabrochure van het turngala van vrijdag 11
en zaterdag 12 mei 2018 van Turnclub Olympia Oosterzele.
Ik kies formaat :







 1/4 blz = 6,5 cm x 8 cm
½ blz = 13 cm x 8 cm
1/1 blz = 13 cm x 19 cm
1/1 blz op blz 2 van de kaft
1/1 blz op blz 3 van de kaft
1/1 blz op blz 4 van de kaft

=
=
=
=
=
=

30 euro
50 euro
100 euro
120 euro
120 euro
200 euro

Ik bezorg aan de T.O.O. – afgevaardigde de tekst, een logo en een eventuele foto via
olympia.oosterzele@skynet.be
Opgemaakt in 2 exemplaren op datum :
De adverteerder
voor akkoord

………………………………………………
De T.O.O.-afgevaardigde
a) voor ontvangst van : …………euro cash
b) via overschrijving op rek. nr.
BE68 0358 6118 4734 vóór 15.04.’18

handtekening

handtekening

naam : ………………………………….

naam : …………..……………………..

Turnclub Olympia Oosterzele - Meerlaanstraat 65 – 9860 Balegem
rek BE55 0012 2707 3844 email : olympia.oosterzele@skynet.be

