
  

Beestenboel bij FC Emmen! 

Zeer aantrekkelijke actie met Wildlands-tickets 

Uw medewerkers eens geen Kerstpakket maar heel origineel een Zomercadeau geven? Verras 

ze dan eens met een paar (dag)toegangskaarten of wellicht zelfs een jaarabonnement van 

Wildlands? Of misschien bent u nog van plan om een leuke actie te gaan maken richting uw 

relaties of klanten? Toegangskaarten en abonnementen van Wildlands zijn hier natuurlijk 

prachtig voor in te zetten! Of gewoon voor uw familie? Of voor uzelf om eens lekker te 

ontspannen en een dagje beleving te doen? Maar moet u er wél snel bij zijn! 

FC Emmen en Wildlands Adventure Zoo hebben hun samenwerking met twee seizoenen 

verlengd ; de naam Wildlands zal wederom twee seizoenen schitteren op de achterkant 

van de shirts van alle jeugdteams van FC Emmen en de club krijgt de beschikking over 

een behoorlijk aantal (dag)toegangskaarten en jaarabonnementen. Wij hebben deze 

verwerkt in een tweetal leuke aanbiedingen. Sponsort u dit seizoen een wedstrijdbal of 

bent u de wedstrijdsponsor, dan ontvangt u naast de standaardinhoud van het 

desbetreffende pakket als extra ook nog eens een aantal toegangskaarten of 

abonnementen van Wildlands. Dat alles tegen de normale standaardprijs! Met andere 

woorden; u krijgt het cadeautje van Wildlands er gewoon geheel gratis bij!  

Pakket 1 Aanbieder van de Wedstrijdbal €  495,- exclusief btw 

Inhoud  - U bent de Aanbieder van de Wedstrijdbal bij een wedstrijd in 

             overleg (o.a. 5 business-kaarten Rabo Meeting Point, 10 kaarten 

             Oost-tribune, omroepen bedrijfsnaam bij elk thuisdoelpunt)  

- Daarnaast ontvangt u als extra naar keuze óf 12 (dag)toegangs-   

   kaarten óf 5 jaarabonnementen Wildlands 

 

Pakket 2 Wedstrijdsponsor    € 1.250,- exclusief btw 

Inhoud  - U bent Wedstrijdsponsor bij een wedstrijd in overleg (uitstekend  

             geschikt voor een leuke relatie- of personeelsavond ; o.a. rijdende   

  veldreclame, 15 business-kaarten Rabo Meeting Point, 50 kaarten 

  Oost-tribune, uw bedrijfsnaam op het opstellingsformulier, op het  

  interne tv-circuit en in het programmaboekje, redactioneel artikel   

  ZuidOosthoeker, De Krant van Coevorden, De Krant van Hoogeveen 

- Daarnaast ontvangt u als extra 16 (dag)toegangskaarten én ook  

   eens 8 jaarabonnementen Wildlands! 
 

Beide aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Op=Op. De toegangskaarten zijn geldig tot 30 juni 2017;  

de jaarabonnementen zijn te verzilveren tot eveneens 30 juni 2017 en na verzilvering 1 jaar geldig! Normale prijs  

van een (dag)toegangskaart is € 30,-, een jaarabonnement kost € 75,-. Aanmelden op henk.eising@fcemmen.nl 
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