
THEATER DE MAASPOORT 

BUSINESSCLUB | ADVERTEREN 
Met een groeiend aantal relaties presenteert Theater de Maaspoort de exclusieve businessclub  
Theater & Zaken. Tevens verbindt u uw naam aan Theater de Maaspoort.  
 

BUSINESSCLUB THEATERBUSINESSCLUB THEATERBUSINESSCLUB THEATERBUSINESSCLUB THEATER & ZAKEN & ZAKEN & ZAKEN & ZAKEN    
Als Theater & Zakenrelatie bent u verzekerd van een tot in de puntjes verzorgde theateravond. 
Geniet met uw relaties of medewerkers van eersterangs plaatsen bij de door u uitgekozen voorstelling(en), 
een heerlijk diner vooraf en diverse drankjes in de pauze en na afloop. 
 
 IK KIES VOOR HET STANDAARD LIDMAATSCHAP 

OOOO Ik word lid van Theater & Zaken voor €2.750,- per jaar. Hiervoor ontvang ik het volgende pakket. 
 
THEATERBEZOEK 

• 20 eersterangs toegangskaarten voor de door u uitgekozen voorstelling(en); 
• Voorafgaand een diner bij Luif Aete & Drinke; 
• Een drankje in de pauze; 
• Twee drankjes na afloop van de voorstelling bij Luif Aete & Drinke; 
• Gratis parkeren in Q-park parkeergarage Maasboulevard; 
• Gratis garderobe; 
• 4 toegangskaarten voor de volledig verzorgde relatieavond; 
 
NAAMSVERMELDING     NETWERKEN 

• ¼ pagina advertentie (full colour) in de theaterbrochure; • Presentatieavond voorjaar; 
• Naamsvermelding op de website;   • Relatieavond; 
• Naamsvermelding op tv-schermen in het theater;  • Najaarsbijeenkomst; 
• Naamsvermelding op de businessclub-banners. 
 
OPTIONEEL 

OOOO .......... theaterkaarten met Theater & Zakenverzorging (+ €100,- per kaart) 
OOOO 1/2 pagina full colour advertentie (+ € 440,-) Zetspiegel: 120 x 210 mm (hoogte x breedte) 
OOOO 1 pagina full colour advertentie (+ € 750,-)  Zetspiegel: 270 x 230 mm (hoogte x breedte, advertentie is aflopend) 
    

ADVERTERENADVERTERENADVERTERENADVERTEREN     
IK KIES UITSLUITEND VOOR EEN ADVERTENTIE IN DE THEATERBROCHURE 

OOOO 1/4 pagina full colour advertentie (€ 495,-)  Zetspiegel: 120  x 100 mm (hoogte x breedte)  
    + 2 vrijkaarten voor voorstelling(en) van het huidige theaterseizoen naar keuze*        
OOOO 1/2 pagina full colour advertentie (€ 875,-) Zetspiegel: 120 x 210 mm (hoogte x breedte)  
    + 4 vrijkaarten voor voorstelling(en) van het huidige theaterseizoen naar keuze*    
OOOO 1 pagina full colour advertentie (€ 1.495,-)  Zetspiegel: 270 x 230 mm (hoogte x breedte, advertentie is aflopend) 
    + 6 vrijkaarten voor voorstelling(en) van het huidige theaterseizoen naar keuze* 
* Niet geldig op regiocultuur, events en reeds uitverkochte voorstellingen  
 
       

Bedrijf 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Contactpersoon 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adres 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Postcode | plaats 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Telefoon 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Email | website 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Handtekening             Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.


