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Betreft: Sponsoring Paasvuur Espelo 
 

 
Geachte heer/ mevrouw, 

 

 
Zoals u wellicht weet, wordt er traditiegetrouw in Espelo een paasvuur gebouwd. Dit evenement krijgt 

altijd veel media-aandacht en trekt jaarlijks ruim 4.000 bezoekers uit heel Nederland. Daarnaast is 
Paasvuur Espelo officieel erkend als ‘immaterieel erfgoed’. 

 

In het jaar 2023 heeft u weer de mogelijkheid om uw bedrijf te promoten tijdens het paasvuur. Dit 
heeft voor uw bedrijf vele voordelen want uw bedrijf wordt door duizenden mensen gezien, zowel 

door de bezoekers van het paasvuur als door alle belangstellenden die in de weken voor Pasen tijdens 
de opbouw een kijkje komen nemen. Bovendien draagt u een steentje bij aan de bouw van een van 

de grootste paasvuren van Nederland. 
 

Voor maar €50,- wordt uw bedrijf een maand lang gepromoot. Vanaf 11 maart tot aan Pasen hangen 

wij uw spandoek langs het paasvuurterrein aan de Bijvanksweg in Holten. Hiervoor zullen wij werken 
met een vaste spandoekmaat van 1,50 bij 1 meter per doek. Wanneer u niet in het bezit bent van een 

dergelijk doek kunnen wij deze voor u laten bedrukken bij voor slechts €25,-. Dit gedrukte doek 
ontvangt u na afloop van het evenement en deze kunt u weer gebruiken bij andere promotionele 

activiteiten. Daarnaast zal uw bedrijfslogo worden vermeld op www.PaasvuurEspelo.nl en op onze 

Facebook en Instagram -pagina.  
 

Natuurlijk is het ook mogelijk om met meerdere doeken te adverteren. 
 

Heeft u interesse in deze vorm van promotie?  

Dan vragen wij u ons de volgende gegevens uiterlijk 10 maart te mailen naar: 
sponsor@paasvuurespelo.nl   

- Uw bedrijfsgegevens 
- Het aantal doeken waarmee u wil adverteren 

- Bent u al in het bezit van een doek van 1,5 x 1 meter? 
- Wanneer nodig uw ontwerp voor het spandoek, liefst in .eps of .pdf 

 

Natuurlijk is er ruimte voor suggesties over hoe u ons op een andere manier zou kunnen sponsoren. 
 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Kevin Lubbersen per telefoon 06-13060388 of per 
bovenstaand e-mailadres. 

 

 
Met vriendelijke groet, 

Kevin Lubbersen 
 

Stichting Paasvuur Espelo 
 

 

 
 
 
 


