
BETTER G ET H IT festival  
12  j a n ua r i  2 019  T I L B U R G

DE PERFECTE START VAN HET NIEUWE BUSINESSJAAR  BETTER GET TICKETS!

www.b e t t e rge th it.com

MUSIC WITH SOUL

WORDT SPONSOR VAN BETTER GET HIT

Festival Better Get Hit is voor u de perfecte plek om uw klanten en relaties  
te ontvangen. De mix van prachtige, swingende muziek, sfeervolle gezellige 
omgeving en een exquis aanbod van eten en drinken is onweerstaanbaar.  
U staat mede aan de basis van een nieuw initiatief dat zich de komende jaren 
ontwikkelt tot een van de belangrijkste evenementen in het hart van Brabant.

Er zijn verschillende mogelijkheden om in een exclusieve, luxueuze omgeving te 
genieten van het beste dat Brabant te bieden heeft op het gebied van eten en 
drinken. Het kwaliteitsrestaurant Lucebert en Bertje (voormalige Theaterkelder) 
worden omgetoverd tot onze VIP ruimte waar men zich onbeperkt kan laven aan 
de aangeboden exquise hapjes, delicate gerechten en exclusieve biertjes.  
We hebben een uiterst smakelijk menu samengesteld i.s.m. de chef kok van  
Lucebert waardoor het aan smaak niet zal ontberen. 

                                                    Kijk op de volgende pagina voor

     DE SPONSORPAKKETTEN 
     VAN BETTER GET HIT 

januari 

2020
THEATERS 
TILBURG

Stichting Better Get Hit Carré 68  Tilburg +31 (0)6  15 17 98 09
festival@bettergethit.com 5017 JE Tilburg www.bettergethit.com

▶



MUSIC WITH SOUL

DE SPONSORPAKKETTEN BETTER GET HIT
MET VELE VOORDELEN

EXTRA’S

Het pakket kan, tegen meerprijs, aangepast worden aan uw  
specifieke wensen en ideeën. Zo is het b.v. mogelijk specifieke  
zalen naar uw bedrijf vernoemd te krijgen die dan bij de entree  
opgetuigd worden met banners en logo’s. Daarnaast kunt u  
artikelen leveren die in de Goodie Bags worden meegegeven  
aan Premium Ticket kopers.

BRONS € 750,-
 Naamsvermelding op de website
 Naamsvermelding in het programmaboekje
 2 toegangskaarten tot het festival 

GOLD € 5000,-
 4 premium kaarten
  Toegang voor deze personen tot het kick-

off concert in Paradox op vrijdag 10 januari
  Vermelding van de bedrijfsnaam in het  

programmaboekje, een hele pagina 
  Vermelding van de bedrijfsnaam op de  

website van Better Get Hit
  Vermelding van de bedrijfsnaam in Regio 

Business (in de eerste editie van het blad  
na het festival / terugblik op het festival) 

  Vermelding van de bedrijfsnaam in de  
aftiteling van de trailer en aftermovie van  
de gesponsorde editie.

SILVER € 2250,-
    Naamsvermelding op de website
 Hele pagina in het programmaboekje
 2 Premium kaarten

PREMIUM KAART € 250,-
  Met toegang tot de speciale Premium  

Guest ruimten restaurant ‘Lucebert’  
en ‘Bertje’

  Gedurende het hele festival exquis  
eten en drinken geserveerd in  
‘walking dinner’ stijl in Lucebert

  Goodie Bag met Better Get Hit T-shirt  
en andere festival gerelateerde  
cadeautjes.

www.bettergethit.com

ER IS HEEL VEEL MOGELIJK

Neem s.v.p. contact op met Toine Hultermans via toine@bettergethit.com  
wanneer u speciale wensen of ideeën heeft.
 


