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SPONSORPAKKET “RADIO SPACE 2020” 

 

Activiteit : Ter gelegenheid van Kermisradio Alveringem zenden de medewerkers 

van Radio Space tijdelijk uit vanuit de locatie RETHORICA Nieuwstraat 42 te 8690 

Alveringem-centrum vanaf vrijdag 18 t/m zondag 20 september 2020. Het is een 

initiatief van Radio Space en Rethorica “bij Belle en Stichel”. Voor de uitzend-

frequentie en programma-inhoud, bezoek de website www.radiospace.be. 
 

 

Opties tot sponsoring 
Er is keuzemogelijkheid uit één van de volgende pakketten: 

 

 

Pakket 1: Radiospot + doorverwijzing op site: € 150 
• vermelding op de website www.radiospace.be met doorverwijzing naar 

eigen website (gelieve het te publiceren webadres correct te vermelden) 

• geregeld weergeven van de commercial radiospot – gewenste tekst zelf 
aanleveren. 

• digitaal aanleveren van bedrijfslogo (afmetingen ongeveer 300 x 200 pixels) – 
idem de afmetingen en verhouding van een standaard naamkaartje 

• gegevens doorsturen naar info@radiospace.be vóór 31 augustus 2020. 
 

 

Pakket 2: Doorverwijzing op website: € 50 
• vermelding op de website www.radiospace.be met doorverwijzing naar 

eigen website (gelieve het te publiceren webadres correct te vermelden) 

• digitaal aanleveren van bedrijfslogo (afmetingen ongeveer 300 x 200 pixels) – 
idem de afmetingen en verhouding van een standaard naamkaartje 

• gegevens doorsturen naar info@radiospace.be vóór 31 augustus 2020. 
 
 
 

 
Het Radio Space-team dankt u. 
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Overeenkomst tussen Radio Space en onder vermelde sponsor 
(exemplaar voor de sponsor) 

 

INTEKENFORMULIER VOOR SPONSORING "RADIO SPACE 2020” van 18 t/m 20 

september 2020 

 
Naam:  ............................................................................................................................  

Adres:  ............................................................................................................................  

Tel.: .................................................................................................................................  

E-mail:  ...........................................................................................................................  

Website: (BELANGRIJK!): ..............................................................................................  

wenst in te tekenen voor sponsorpakket ……….. voor het bedrag van €  ......................  

Uw gegevens worden bij voorkeur digitaal overgemaakt op volgend mailadres: 

info@radiospace.be vóór 31 augustus 2020. 
 

Radio Space zorgt voor de publiciteit van deze gegevens zoals beschreven in het 

sponsorpakket. Publicatie van het bedrijfslogo gebeurt na betaling van het overeen 

gekomen bedrag op rekening BE32 7506 9143 9202. Daarna ontvangt u het 

betalingsbewijs. De gegevens blijven één jaar op de site van radiospace.be vermeld. 

 

Gedaan te ................................................. op .................................................................  
 
 

Handtekening sponsor                                              Namens Radio Space Alveringem, 
 
 
 

 Naam:  .........................................  
 Handtekening 

mailto:info@radiospace.be
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Overeenkomst tussen Radio Space en onder vermelde sponsor 
(exemplaar voor Radio Space) 

 

INTEKENFORMULIER VOOR SPONSORING "RADIO SPACE 2020” van 18 t/m 20 

september 2020 

 
Naam:  ............................................................................................................................  

Adres:  ............................................................................................................................  

Tel.: .................................................................................................................................  

E-mail:  ...........................................................................................................................  

Website: (BELANGRIJK!): ..............................................................................................  

wenst in te tekenen voor sponsorpakket ……….. voor het bedrag van €  ......................  

Uw gegevens worden bij voorkeur digitaal overgemaakt op volgend mailadres: 

info@radiospace.be vóór 31 augustus 2020. 
 

Radio Space zorgt voor de publiciteit van deze gegevens zoals beschreven in het 

sponsorpakket. Publicatie van het bedrijfslogo gebeurt na betaling van het overeen 

gekomen bedrag op rekening BE32 7506 9143 9202. Daarna ontvangt u het 

betalingsbewijs. De gegevens blijven één jaar op de site van radiospace.be vermeld. 

 

Gedaan te ................................................. op  ................................................................  
 
 

Handtekening sponsor                                              Namens Radio Space Alveringem, 
 
 
 

 Naam:  .........................................  
 Handtekening 
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