2018 - Sponsorpakketten Centrum voor Architectuur en Stedebouw Tilburg e.o. (CAST)
Hoofdsponsor, sponsor of begunstiger
Het Centrum voor Architectuur en Stedebouw Tilburg e.o. (CAST) biedt organisaties de mogelijkheid om CAST
financieel te ondersteunen als hoofdsponsor, sponsor of begunstiger. Met een financiële bijdrage helpt u ons bij
het invulling geven aan onze doelstelling: het stimuleren van belangstelling voor en de discussie over (het belang
van) architectuur, stedenbouw, landschap en de creatieve sector in Tilburg en de regio Midden-Brabant. Met ons
programma zoeken we continu naar de verbinding tussen professionals, studenten en het brede publiek.
Mocht u na aanleiding van het sponsorpakket nog vragen hebben, dan staat CAST u graag te woord. U kunt
hiervoor contact opnemen met CAST via secretariaat@castonline.nl of 013-5449222.
Hoofdsponsor | Bijdrage: vanaf €3500 per jaar,- uitnodiging voor de jaarlijkse relatiebijeenkomst van CAST, met uitnodiging voor een plus-programma exclusief
voor (hoofd)sponsoren van CAST
- logo op sponsoroverzicht dat bij elke activiteit wordt getoond
- clickable logo met link naar website op homepage www.castonline.nl (~ 30.000 unieke bezoekers)
- vermelding op www.castonline.nl onder “partners”
- vermelding in digitale nieuwsbrief inclusief link (~ 1350 adressen)
- vermelding in CASTverdieping (eenmaal per jaar verschijnend inhoudelijk magazine. Oplage 2000 ex.)
- vermelding met logo in het inhoudelijk jaarverslag van CAST
-vermelding social media, facebook, Linkedin, diverse Filmpjes
-uitnodiging voor jaarlijkse stakeholdersbijeenkomst
- uitnodiging voor alle CAST activiteiten
- speciale mogelijkheid tot voorinschrijving bij populaire CAST activiteiten
- gratis toegang voor twee personen, bij uitzonderlijke en eenmalige bijeenkomsten waarvoor een toegangsprijs
berekend wordt
Sponsor | Bijdrage vanaf €1500 per jaar,- uitnodiging voor de jaarlijkse relatiebijeenkomst van CAST, met uitnodiging voor een plus-programma exclusief
voor (hoofd)sponsoren van CAST
- vermelding op www.castonline.nl onder “partners” (~ 30.000 unieke bezoekers)
- vermelding in digitale nieuwsbrief (~ 1350 adressen)
- vermelding in CASTverdieping (eenmaal per jaar verschijnend inhoudelijk magazine. Oplage 2000 stuks.)
- vermelding met logo in het inhoudelijk jaarverslag van CAST
-vermelding social media, facebook, Linkedin, diverse Filmpjes
- uitnodiging voor jaarlijkse stakeholdersbijeenkomst
- uitnodiging voor alle CAST activiteiten
- speciale mogelijkheid tot voorinschrijving bij populaire CAST activiteiten
- gereduceerd tarief bij uitzonderlijke en eenmalige bijeenkomsten waarvoor een toegangsprijs berekend wordt

Begunstiger | Bijdrage vanaf €250 per jaar,- uitnodiging voor de jaarlijkse relatiebijeenkomst van CAST
- vermelding op www.castonline.nl (~ 30.000 unieke bezoekers)
- vermelding in digitale nieuwsbrief (~ 1350 adressen)
- vermelding in het inhoudelijk jaarverslag van CAST
-vermelding social media, facebook, Linkedin, diverse Filmpjes
uitnodiging voor alle CAST activiteiten
- speciale mogelijkheid tot voorinschrijving bij populaire CAST activiteiten
- gereduceerd tarief bij uitzonderlijke en eenmalige bijeenkomsten waarvoor een toegangsprijs berekend wordt
CAST staat geregistreerd in het ANBI-register (algemeen nut beogende instelling). Hierdoor komt u als begunstiger
in aanmerking voor giftenaftrek van de Belastingdienst.
CAST dankt alle sponsoren, subsidiënten en begunstigers zonder wie zij haar rol niet kan vervullen.
Ultimo 2018 zijn dit:
Subsidiënten Gemeente Tilburg
Hoofdsponsoren Bedaux de Brouwer Architecten | BPD Ontwikkeling BV| Casade | TBV Wonen | Tiwos | Van de
Ven Bouw en Ontwikkeling Tilburg | WonenBreburg| Bouwgroep Van der Weegen
Sponsoren ’t Heem | Heerkens Van Bavel Bouwgroep | De Architectenwerkgroep Tilburg | Remmers Bouwgroep
Begunstigers Aannemersbedrijf J.A. van Gisbergen| Adviesbureau Markslag Beljaars | Adviesbureau Vekemans |
De Kok Bouwgroep |Francine Broos Interieurarchitecten | H-KWADRAAT Architectuur | HONK | Net Sell B.V.
h.o.d.n. Hoogspoor Design Light | Lavertuur Planontwikkeling | Makelaardij Hans van Berkel | Prince Project
Management Bureau | Van Asten Doomen Architecten | Van Esch | PANplus architectuur | D.W. Investments B.V.
| Krens Ten Brinke Projectontwikkeling BV | André Doevendans bv |edith kolkman stedenbouw | landschap
|transparant makelaars | FAAM Bo.2 architects
centrum voor architectuur en stedebouw tilburg e.o., sint ceciliastraat 1, 5038 HA tilburg, 013-5449222,
secretariaat@castonline.nl, www.castonline.nl

