
Z.O.Z. 

DE MAASPOORT 

BUSINESSCLUB | ADVERTEREN 
Met een groeiend aantal relaties presenteert De Maaspoort de exclusieve businessclub Theater & Zaken. Met 
u relaties bent u verzekerd van een avond cultureel en culinair genieten. Tevens verbindt u uw naam aan De 
Maaspoort. We bieden u uitgebreide presentatiemogelijkheden om uw bedrijf in en rondom het theater onder 
de aandacht van een breed publiek te brengen. 
 

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 (+ €550,-)  Zetspiegel: 120 x 210 mm (hoogte x breedte) 
OOOO 1 pagina full colour advertentie (+ €1.400,-)  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 (€575,-) Zetspiegel: 120  x 100 mm (hoogte x breedte) 
OOOO 1/2 pagina full colour advertentie (€1.125,-)  Zetspiegel: 120 x 210 mm (hoogte x breedte) 
OOOO 1 pagina full colour advertentie (€1.975,-)  Zetspiegel: 270 x 230 mm (hoogte x breedte, advertentie is aflopend) 

 

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



Z.O.Z. 

DE MAASPOORT 
    

    

AANLEVERSPECIFICATIEAANLEVERSPECIFICATIEAANLEVERSPECIFICATIEAANLEVERSPECIFICATIESSSS    
BESTANDSTYPES 

De advertentie dient aangeleverd te worden in 
CMYK kleurmodus (geen RGB en geen PMS 
kleuren). Minimale resolutie beeldmateriaal: 300 
dpi op 100%. Volgende bestandstypes kunnen 
aangeleverd worden: PDF - EPS – TIFF. 
 

AANLEVEREN 

Bestanden kleiner dan 6 MB (bv. PDF’s) kunnen we 
zonder problemen per email ontvangen. Stuur 
deze bestanden naar: events@maaspoort.nl. 
Tip: u kunt grote bestanden gemakkelijk 
verzenden via www.wetransfer.com. 
    
AANLEVERING 

Het advertentiemateriaal dient uiterlijk  
donderdag 12 maart 2015 aangeleverd te worden. 
    

SERVICE 

Indien u niet in staat bent om materiaal aan te 
leveren, conform de gewenste specificaties, dan 
kunnen we tegen een meerprijs uw advertentie 
opmaken of aanpassen. 

FORMATEN 

 

Graag ontvangen wij de advertentie volgens de 
vermelde aanleverspecificaties. Let op: voor alle 
advertenties geldt: afloop 3 mm + snijtekens. 
Teksten en logo’s 5 mm binnen de bladspiegel. 
 
LOGO 

Om uw bedrijf op een correcte manier onder de 
aandacht te brengen, ontvangen wij graag digitaal 
uw bedrijfslogo in JPG en PDF.

 

 

    

CONTACTCONTACTCONTACTCONTACT    
E-mail:    events@maaspoort.nl 
Post:    De Maaspoort t.a.v. Janine van der Putten 

Antwoordnummer 1047 
5900 VB VENLO 

Contactpersoon:  Janine van der Putten 
Telefoon:  077 320 72 19 
Mobiel:    06 55 76 78 60 
E-mail:    j.vdputten@maaspoort.nl  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOORWAARDEN 

Het Theater & Zaken lidmaatschap loopt van september t/m mei en wordt jaarlijks in februari stilzwijgend 
verlengd. Er geldt een opzegtermijn van 3 maanden voor het einde van het theaterseizoen (1 mei). 
Facturatie vindt jaarlijks plaats in maart of direct na het afsluiten van het lidmaatschap. 


