
SPONSOR
PAKKETTEN

24 T/M 26 JUNI 2022



Sinds enkele maanden slaan de organisatoren van het Leids Grachtenconcert, het Singelpark 
Diner en Stadsfestival de Lakenfeesten de handen ineen om eind juni 2022 weer een mooi Leids 
zomers festival te organiseren. Door deze samenwerking willen wij het aanbod van evenementen 
nog beter op elkaar afstemmen.

U kunt de bovenstaande initiatieven ook sponsoren. Hiervoor bieden wij de volgende 
mogelijkheden.

Borrel finish & prijsuitreiking Peurbakkentocht - vrijdag             2 personen

Borrel finish & prijsuitreiking Peurbakkentocht - vrijdag             2 personen
Passe partout Singelpark Diner (7 bites)                4 personen
Logo vermelding website Lakenfeesten en Singelpark Diner

Borrel finish & prijsuitreiking Peurbakkentocht - vrijdag    2   -   4 personen
Passe partout Singelpark Diner (7 bites) - zaterdag of zondag    2   -   4 personen
Consumptiemunten Singelpark Diner       6   -   12 stuks
Consumptiemunten Stadhuisplein       6   -   12 stuks
Diner In Den Doofpot i.s.m. Brasserie de Poort (incl. drank) - zaterdag  2   -   4 personen
Zitplek op boot vooraan Grachtenconcert incl. catering - zondag   2   -   4 personen
Logo vermelding website Lakenfeesten en Singelpark Diner

Passe partout Singelpark Diner (7 bites) - zaterdag of zondag     € 39,50 
Consumptiemunten Singelpark Diner        € 3,25 p.s.
Consumptiemunten Stadhuisplein        € 3,25 p.s.
Couvert diner In Den Doofpot i.s.m. Brasserie de Poort (incl. drank) - zaterdag  € 250 p.p.
Tafel diner In Den Doofpot i.s.m. Brasserie de Poort (incl. drank) (10 pers.) - zaterdag € 2.500
Zitplek op boot vooraan Grachtenconcert incl. catering - zondag    € 100 p.p.
Hele boot vooraan bij Grachtenconcert incl. catering (12 pers.) - zondag   € 1.200
Sponsoring Singelparkhapje - minderbedeelde Leidenaars     € 1.000
Positionering partner in onze communicatie       in overleg

Geïnteresseerd? Stuur ons dan een mail via info@singelparkdiner.nl

Peurpartner  |  €250

Partner  |  €550

Halve Leidenaar / Echte Leidenaar | €1000 / €1750

Persoonlijk  |  € prijslijst per item

Halve Leidenaar  |  €1200   -   Echte Leidenaar  |  €1950


