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Meer informatie? Neem contact op via:
fondsenwerving@kruikenstad.nl

www.kruikenstad.nl

Het Kruikenwinkel-pakket is voor de retailer of winkelier een laagdrempelige manier om kennis te maken met het sponsorschap van Kruikenstad.
Voor het bedrag van € 111,11 (excl. BTW) draagt u bij aan de organisatie
van het openbaar carnaval in onze stad en bereikt u tegelijkertijd
winkelend Tilburg met de bekende uitstraling van Kruikenstad. Als Kruikenwinkel ontvangt u voorafgaand aan de carnavalsweek enkele feestelijke
artikelen die uw etalage moeiteloos in groen-oranje sferen brengt.
De organisatie van het openbaar carnaval wordt aangestuurd door de
Carnavalsstichting Tilburg en gesteund door ruim 140 verenigingen,
muziekkapellen, meer dan honderd vrijwilligers en honderden sponsoren.
Jaarlijks vinden er vele activiteiten plaats die erop gericht zijn om
honderdduizenden Kruiken en Kruikinnen te vermaken. De activiteiten zijn
gebaseerd op traditie, kwaliteit en het streven naar een zo groot mogelijk
bereik onder de Tilburgse bevolking. Dit bereik willen we graag samen met
u vergroten, en word dus Kruikenwinkel!

Kruikenwinkelpakket
Inhoud gepersonaliseerd
Kruikenwinkel pakket:
•
•
•
•
•
•

1 Groen-oranje sjaal
1 Stadsembleem
1 Kruikenstadvlag (150x100 cm)
Bedrukte groen-oranje vlaggenlijnen
Groen-oranje slingers
Bedrukte groen-oranje ballonnen

€ 111,11 excl. BTW
Let op! Er zijn slechts
een gelimiteerd aantal
pakketten beschikbaar
voor Kruikenwinkels.
Reageer daarom uiterlijk
voor 8 januari om zeker te
zijn van deelname.

Kijk voor het complete assortiment van de officiële spullekes op kruikenstad.nl/webshop

Het openbaar carnaval in Kruikenstad wordt mede
mogelijk gemaakt door de Carnavalsstichting
Tilburg. Een dankbare taak waarmee we de
groen-oranje beleving van de stad waarborgen.
Met respect voor onze tradities leveren we een
professionele bijdrage aan evenementen in en
rondom Kruikenstad door deze te faciliteren
en organiseren. We moedigen alle Kruiken en
Kruikinnen, jong en oud, aan om dit grootse
feest in Kruikenstad samen te vieren. Daar zijn
wij trots op!
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