ZET JOUW BEDRIJF IN DE KIJKER IN ZOMERBAR HERON
Van 8 juli tot 21 augustus ontpopt Zomerbar Heron zich op het prachtige kasteeldomein Blauwhuis in Izegem. Heron wordt dé ontmoetingsplek bij uitstek waar je in
een ontspannen sfeer kan genieten, bijpraten en connecteren met anderen.
3 redenen om jouw bedrijf in de kijker te zetten in Zomerbar Heron
1.
2.
3.

Nodig klanten of medewerkers uit voor een uniek netwerkmoment.
Toon jouw steun aan creatief en kwalitatief ondernemerschap.
Word 5 weken lang gezien door alle gasten van Zomerbar Heron.

Ontdek in deze brochure de formule die het best bij jouw bedrijf past.

OPENINGSUREN
Van 8 juli tot 21 augustus 2022:
wo-do:
15:00 – 23:00
vr-za:
15:00 – 01:00
zo:
15:00 – 23:00
Onze zomerbar staat opgesteld in het park van het idyllische kasteel Blauwhuis te
Izegem. Parkeren doe je best op ‘Parking Brandweer’.

LINE-UP
Vrijdag 8 juli 2022 - OPENINGSAVOND
18:00 DENNIS CARTIER
21:00 MARTIN LE VILAIN
Zaterdag 16 juli 2022
18:00 DJ AUDIOVIBES
Donderdag 21 juli 2022
18:00 DJ DENIERO
Voor de
Vrijdag 22 juli 2022
18:00 DJ DREZZ

up-to-date line-up
check
www.zomerbarheron.be

Vrijdag 30 juli 2022
18:00 DJ AUDIOVIBES
Zaterdag 6 augustus 2022
18:00 AUDIOVIBES
Zaterdag 13 augustus 2022
18:00 DENNIS CARTIER
21:00 VIOLINVASION
Vrijdag 19 augustus 2022
18:00 DENIERO
Zaterdag 20 augustus 2022
18:00 DJ DREZZ
Zondag 21 augustus 2022
18:00 DE ZINGENDE OBER

DE FORMULES

Sponsor van €250,00 excl. btw
•
•
•

Gereserveerde VIP-tafel van 10 personen op moment naar keuze.
1 ﬂes Veuve Cliquot of Whispering Angel.
Bord met jouw logo op de tafel.

Sponsor van €750,00 excl. btw
•
•
•

Gereserveerde VIP-tafel van 10 personen op moment naar keuze.
1 magnumﬂes (1,5l) Veuve Cliquot of Whispering Angel.
Jouw logo op menukaart (digitaal en papier).

Sponsor van €1000,00 excl. btw
•
•
•
•

Gereserveerde VIP-tafel van 10 personen op moment naar keuze.
1 magnumﬂes (1,5l) Veuve Cliquot of Whispering Angel.
Jouw logo op menukaart (digitaal en papier).
Vlag* met logo voor het kasteel.

Sponsor van €1750,00 excl. btw
•
•
•
•
•

Gereserveerde VIP-tafel van 10 personen op moment naar keuze.
2 magnumﬂes (1,5l) Veuve Cliquot of Whispering Angel.
Jouw logo op menukaart (digitaal en papier).
Vlag* met logo voor het kasteel.
Vermelding als sponsor op Facebook/Instagram-post.

Sponsor van €2500,00 excl. btw
•
•
•
•
•
•

Gereserveerde VIP-tafel van 10 personen op moment naar keuze.
OF reservatie van het podium voor 20 personen.
4 magnumﬂessen (1,5l) Veuve Cliquot of Whispering Angel .
Jouw logo op menukaart (digitaal en papier).
Vlag* met logo voor het kasteel.
Vermelding als sponsor op Facebook/Instagram-post.
Promoﬁlmpje** op mobiele schermen in het Koetshuis.

* De vlag kan uitgestald worden vanaf 1 week na storting. Je geniet t.e.m. 21/8/22 van visibiliteit.
** Het promoﬁlmpje wordt continue afgespeeld in een loop van wo - zo, van 15:00 - 23:00 uur.

RESERVEREN
De te reserveren plaatsen zijn beperkt. Wees er dus snel bij. Bezorg ons onderstaand
ingevuld formulier via mail naar marie@blauwhuis.com of reserveer online op onze
website www.zomerbarheron.be/bedrijven.
Vink je keuze aan.
Formule €250,00 excl. btw
Datum: ........ / ........ /........ Uur: ........ Veuve Cliquot / Whispering Angel *
Ja, ik mail het logo naar marie@blauwhuis.com.
Formule €750,00 excl. btw
Datum: ........ / ........ /........ Uur: ........ Veuve Cliquot / Whispering Angel *
Ja, ik mail het logo naar marie@blauwhuis.com
Formule €1000,00 excl. btw
Datum: ........ / ........ /........ Uur: ........ Veuve Cliquot / Whispering Angel *
Ja, ik mail het logo naar marie@blauwhuis.com en bezorg vlag met logo.
Formule €1750,00 excl. btw
Datum: ........ / ........ /........ Uur: ........ Veuve Cliquot / Whispering Angel *
Ja, ik mail het logo naar marie@blauwhuis.com en bezorg vlag met logo.
Formule €2500,00 excl. btw
Datum: ........ / ........ /........ Uur: ........ Veuve Cliquot / Whispering Angel *
Ja, ik mail het logo & promoﬁlmpje naar marie@blauwhuis.com en bezorg vlag
met logo.
* Duid je keuze aan.

Jouw naam: ..................................................................................................................
Bedrijf:

..................................................................................................................

BTW nr:

..................................................................................................................

E-mail:

..................................................................................................................

Telefoon:

..................................................................................................................

KASTEEL BLAUWHUIS - BLUE CASTLE EVENTS
KASTEELWIJK 3, B-8870 IZEGEM
+32 (0)51 49 10 01 - MARIE@BLAUWHUIS.COM

