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Scan en bezoek 
onze website

Ze is terug van nooit weggeweest: de 
klassieke rolschaats, met twee wielen 
voor en twee wielen achter. Nadat ook 
K3 de rolschaatsen aanbond - gecoacht 
door RSB - herontdekte het grote 
publiek wat RollerSchool Brasschaat 
al meer dan tien jaar belichaamt: 
Artistiek rolschaatsen is zo cool dat 

het hot is. 

Het jaarlijkse RSB-gala kent in België 
haar gelijke niet en laat niemand 
onberoerd, want rolschaatsen is hét 
gedroomde excuus om een leven lang 

kind te blijven. 

Word sponsor en bereik
meer dan 800 mensen  

in Brasschaat en 
omliggende gemeenten

Goud
- Paginagrote advertentie  in het programmaboekje
- Uw logo op LED-Scherm
- Adverteren op TV (VIP, cafetaria, inkom, gang)
- Uw logo op onze affiche

Zilver
- Paginagrote advertentie  in het programmaboekje
- Begeleidende brief bij tickets
- Website logo
- Uw logo op onze affiche

Sponsorpakketten
Meer voor minder
Bent u van plan om te investeren in meerdere items, kijk dan zeker 
naar onze sponsorformules. Zo krijgt u meer voor minder geld ofwel 
meer visibiliteit voor een lager berag. Groot en klein, rank en rond, begaafd 

en beperkt, ze schitteren allemaal bij 
RSB: hét buitenbeentje op artistieke 
rolschaatsen. Toon jezelf op onze 

rolschaats-events, want jij bent net 
als wij: een ster die gezien mag 

worden.

Of laat je verwonderen als 
toeschouwer en ontdek wat 
er allemaal mogelijk wordt 
wanneer gewone mensen 

het bijzondere in zichzelf en 
elkaar ontdekken.

RSB is een buitenbeentje en 
daarom is uw sponsoring voor ons 

onontbeerlijk.

RollerSchool Brasschaat

Jij bent de ster!

€ 800,-  € 650,-

€ 550,-  € 450,-

"Bij ons, ben jij de ster"



Bent u op zoek naar een unieke ervaring voor uw klanten of uzelf, 
contacteer ons dan voor een gepersonaliseerde VIP-formule. Stel 
in overleg met ons een eigen pakket samen en trakteer uzelf en 
uw klanten op een unieke ervaring, inclusief...

 ★ 'the best seats in the house' op de VIP-tribune 
(op basis van beschikbaarheid)

 ★ toegang tot ons exclusieve VIP-lounge 

 ★ een gereserveerde parkeerplaats vlakbij de ingang

 ★ Cava en fruitsap à volonté in het VIP-lounge

 ★ een aangepaste cateringformule tijdens de pauze en tot 1h 
na de voorstelling

 ★ gepersonaliseerde decoratie (bv. logo, merchandising...)  

Online

RSB Promo-team

Programmaboekje
Voor het gala ontwerpen 
wij een full-colour A5 
programmaboekje in een 
oplage van 500 exemplaren. 
Veel van onze 800 toe-
schouwers schaffen een 
boekje aan voor de playlist 
en als herinnering. Ideaal 
dus om uw bedrijf, service of 
product in de kijker te zetten.

1/3 pagina € 50,-

1/2 pagina € 70,-

1 pagina € 100,-

Cover binnenzijde € 150,-

Voeg je eigen voordeelbon toe voor € 70,- per voorstelling !!!

Verschijnen op LED-scherm
Wij maken gebruik van een 
XXL LED-scherm van maar 
liefst 4 x 3m als dynamische 
achtergrond. Zowel voor als 
na de voorstelling en tijdens 
de pauze kan uw logo of 
promofilmpje (met geluid) 
hier verschijnen. Professionele 
visibilitieit verzekerd!

Logo (herhaald) € 150,-

Promofilm 30s € 250,-

Promofilm 45s € 350,-

Promofilm 60s € 450,-

Goodiebag
Verdeel uw eigen merchan-
dising onder ons publiek 
en onze schaatsers via een 
(al dan niet niet-exclusieve) 
goodiebag. Contacteer ons 
voor mogelijkheden en prijzen.

Affiche

vanaf   € 250,-

Onze full-colour A3 affiches (oplage 
200) worden verdeeld doorheen 
Brasschaat en omstreken, want 
vanzelfsprekend maken onze leden 
ook promotie in hun eigen gemeente. 
Onderaan plaatsen wij graag uw 
logo. Een kleine investering voor een 
maximaal bereik.

Logo   € 150,-

Geef uw bedrijf optimale visibiliteit doorheen het 

jaar via een leuk RSB gadget. Bedrukte tassen, 

pennen, t-shirts of paraplu's... het kan allemaal! 

Het ontwerp met beide logo's wordt in onderling 

RSB-Gadget Special

overleg opgesteld. 

Na akkoord zorgen  

wij voor de productie 

en de verdeling 

binnen de club. Extra 

aantallen komen 

wij persoonlijk bij u 

leveren. 

vanaf €1000,-

Tickets voor het RSB gala 
worden aangeboden met een 
begeleidende full-colour A4 
brief waarop uw logo kan staan.
Ideaal in combinatie met het 
verschijnen op het LED-scherm.

Begeleidende brief tickets

Logo   € 200,-

VIP Business

Uw logo een jaar lang op 
onze website of liever 3 x één 
week adverteren  op de RSB 
leden-pagina. Het kan voor 
een erg bescheiden bedrag.

RSB website € 100,-

Facebook € 70,-

Arrangement voor 4 personen vanaf € 350,-

Bent u op zoek naar een origineel promo-
team om te flyeren of hostessenwerk 
te verrichten tijdens  uw bedrijfs-
evenement? Dan bent u bij RSB aan het 
juiste adres. Ook rolschaatsinitiaties 
of demonstraties zijn mogelijk!

Contacteer  ons vandaag nog en 
laat ons samen bekijken wat 
we voor elkaar kunnen be-
tekenen. Ongetwijfeld 
loopt uw volgend 
event op rolletjes. 
Tot snel.


