
 

Beste sponsor,  
 

 

Op zaterdag 25 november en zondag 26 november organiseert Fotoclub Helmond haar 

jaarlijkse expositie. 

 

Doelstelling 

De inwoners van Helmond en omstreken de gelegenheid geven om te komen kijken wat 

de leden van Fotoclub Helmond zoal gefotografeerd hebben door hen een platform aan te 

bieden voor het presenteren van hun vrije werk. 

 

Bekendmaking 

We gaan de nodige ruchtbaarheid geven aan onze expositie via Stadsradio Helmond, de 

kabelkrant en de weekbladen. Een schatting van het aantal bezoekers is moeilijk te 

maken, maar kijkend naar de ervaring uit eerdere jaren is de verwachting dat dit aantal 

tussen de 500 en 750 zal liggen. 

 

Wat kunnen wij als fotoclub Helmond U bieden (optie 1 t/m 3)? 

 

1) Naamvermelding op de site voor € 25,00 

2) Naamvermelding op de site én op de expositie voor € 50,00 

3) Naamsvermelding op de site op de expositie en een foto naar keus, bv een 

bedrijfsfoto, profielfoto, etc. (alle opties zijn mogelijk), afgedrukt  

en ingelijst 30x40cm voor € 100,00 

 

Vermelding op flyer die huis aan huis verspreid worden (4500 st) 

 

 

Onderwerpen van de expositie 

De onderwerpen die wij aan Helmond in de vorm van foto’s tijdens de expositie willen 

laten zien zijn 

 

1) Foto van de maand 

Alle foto’s van de maand worden opgenomen in de expositie, samen met de runner up 

2 en 3 van die serie. 

2) Brands in the picture 

Hierbij gaat het om het in beeld brengen van een merk. Creativiteit voor deze 

uitbeelding staat uiteraard voorop. 

3) Vrij thema 

Hierbij kan alles in aanmerking komen uit het afgelopen jaar, wat de leden graag zelf 

willen laten zien. 

 

Indien U wil sponsoren, dan verzoeken we U vriendelijk om een bedrijfslogo aan te 

leveren en aan te kruisen welke optie U wilt gebruiken 

Deze graag opsturen naar activiteiten@fotoclubhelmond.nl  

 

 

Bedrijfsnaam: 

 

 Optie 1 €  25,00 

 Optie 2 €  50,00 

 Optie 3 € 100,00  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Wil van Erp 

voorzitter 
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