
Sponsorpakketten MHM InConcert

MHM InConcert wordt dit jaar voor het eerst georganiseerd, 

maar zal, indien succesvol, een jaarlijks terugkerend evenement

worden. Dit evenementonderdeel vult een gat in de markt. 

Gezien het enthousiasme waarmee een aantal muziekgezelschap-

pen, muzikanten en vertegenwoordigers van de verschillende winkelcentra reageerden in de eerste maand, 

is de kans er een succesvol evenement van te kunnen maken, heel erg groot. Doordat MHM InConcert een 

niche in de markt vult, het ‘open podium’ echt in een behoefte voorziet, het aantal deelnemende muzikanten 

aan het MH&M de 1.000 zal benaderen en de Flash Mob weleens de grootste van Nederland kan worden, is 

de reikwijdte enorm.

De pakketten (alle genoemde bedragen zijn excl. btw)

1. Haarlem

€ 200

2. Hoofddorp

€ 500

3. Haarlemmermeer

€ 1.000

4. Holland

€ 1.500

5. Randstad

€ 2.000

6. Hoofdsponsor

75% v.d. begroting

Faciliteit 1 2 3 4 5 6

Bedrijfslogo op website www.mhem.nl met doorlink 

naar eigen website op 3 pagina’s
X X X X X X

Vier rolbanners of surfflag’s bij podia naar keuze
X

Twee rolbanners of surfflag’s bij ieder podium
X X X X

Reclamebord bij podium (max. 4x1 meter)
1x 3x 4x 6x

Banner op de website www.mhem.nl over de 

gehele breedte op 3 pagina’s met doorlink
X X

Kleine banner op de gedrukte programma’s
X

Banner over de gehele breedte van de gedrukte 

programma’s
X

Banner op alle advertentie-uitingen voor het MHM 

InConcert off-en online
X

Ruimte aan het evenemententerrein om een 

stand/bar te plaatsen met statafels en krukken
X

feit gevolg

- Uniek regionaal evenement door grote diversiteit. = enorm regionaal bereik.

- Unieke locatie in Hoofddorp-centrum. = zichtbaar voor zeer groot publiek

- Non-commercieel podium met veel jeugd. = enorm hoge attentiewaarde

- Donatie / sponsoring tot 150% aftrekbaar. = beperkte investering grote gevolgen

- Als stichting zonder winstoogmerk openen we deuren die voor anderen gesloten blijven

Sponsorbenefits samengevat

Uw sponsorpakket aanvragen kan op onze pagina:  https://www.mhem.nl/aanvragen-sponsorpakket/

http://www.mhem.nl/
https://www.mhem.nl/aanvragen-sponsorpakket/


Vervolg SPONSORPAKKETTEN  MHM InConcert

Aanvullende voorwaarden sponsorpakketten

1. MHM InConcert kent slechts één hoofdsponsor. Aanvullende faciliteiten zijn bespreekbaar. De hoofdsponsor 

mag de naam en het logo van MHM InConcert zonder toestemming van het bestuur gebruiken. 

2. In verband met vooruit te betalen kosten, plaatsing van banners op de website en het dichten van de begroting, 

dienen de pakketten 1,2 en 3 op 1 januari van ieder jaar betaald te zijn. Voor de pakketten 4, 5 en 6 geldt 50% 

van het verschuldigde bedrag. Het restant dient vóór 15 juni betaald te zijn. 

3. Bij sponsoring in natura wordt de tegenwaarde in €’s geschat i.v.m.onze tegenprestaties en gelden de betalings-

eisen natuurlijk niet.

4. Sponsorpakketten worden afgenomen voor de periode 1 maart tot en met 28 februari van ieder jaar.

5. Door MHM InConcert aangeboden faciliteiten zijn niet overdraagbaar op derden.

6. Vanwege de Culturele ANBI-status van onze stichting zijn sponsorbedragen/donaties tot 150% aftrekbaar.

MH&M creëert vanaf de 1e editie al het grootste amateurpodium van Holland

voor muziekgezelschappen uit de regio en de rest van Nederland.

Met het ‘open podium’, (MHM InConcert) geeft het MH&M ieder amateurmuziekgezelschap ‘een 

gezicht’, de gelegenheid zich te presenteren, ongeacht het soort muziek, leeftijden of afkomst.


