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EEN LACH VOOR
IEDEREEN 
AOD ÒP NUJ MET OUD & JONG

Aod òp Nuj is een evenement dat sinds
jaar en dag in de Heerlense
binnenstad plaatsvindt. De organisatie
'Stichting Sjpas + Cultuur Parkstad'
biedt dit evenement gratis aan voor
publiek uit de hele regio. Ook biedt de
organisatie doelgroepen die het
evenement niet fysiek kunnen bijwonen
graag een bijzonder Aod òp Nuj. 



SAMEN STERK 
OOK IN DE TOEKOMST 

Aod òp Nuj investeert graag in
langdurige samenwerkingen en is
telkens op zoek naar bedrijven die
een meerjarige samenwerking aan
willen gaan op het gebied van
sponsoring. Zo kan het evenement
ook in de toekomst blijven
bestaan. 



AMBASSADEUR
VAN DE LACH

Zorg je ook graag voor een lach op het gezicht
van de mensen om je heen en gun je dat jouw
omgeving ook in de toekomst?

Dan kan je nu Ambassadeur van de Lach worden.
Als Ambassadeur zorg je samen met Stichting
Sjpas + Cultuur Parkstad ervoor dat de lach zoveel
mogelijk door de regio wordt verspreid. Niet alleen
bij de bezoekers van het evenement, maar juist
ook bij anderen! Ook voor jou als ondernemer zijn
hier voordelen aan verbonden. 



AMBASSADEUR VAN DE LACH

Een Ambassadeur krijgt een uitbreiding op de sponsorpakketten. Deze
uitbreidingen zijn vooral gericht op het uitdragen van de trots als Ambassadeur.

Zo wordt jaarlijks een ondernemersontbijt georganiseerd. Hier kunnen
Ambassadeurs andere ondernemers uitnodigen om op een gemoedelijke wijze
kennis te maken met deze 'community'.

Om de onderlinge contacten tussen de verschillende Ambassadeurs warm te
houden wordt jaarlijks minimaal één bijeenkomst in een ander seizoen
georganiseerd. Bij de pakketten is dit aangegeven met '*'. Dit staat voor 'Onder
voorbehoud van haalbaarheid'.

Ambassadeur ben je voor minimaal drie aaneengesloten jaren. De
sponsorbijdrage bedraagt minimaal 350 euro exclusief btw per jaar. Meer
informatie is in de pakketten verderop opgenomen.

Als Ambassadeur draag je bij aan het uitdragen van de lach. Enkele realisaties
zijn op de volgende pagina weergegeven. 



AMBASSADEUR
VAN DE LACH 

2020:
Met een rijdende ledwall werden,
met in achtneming van de covid-
maatregelen, onder het motto:
'Aod òp Nuj on Tour' verschillende
verzorgingshuizen en scholen in
Parkstad bezocht. 

2019:
Enkele ouderen hebben Aod òp
Nuj, in het verwarmde VIP paviljoen
zittend bijgewoond.

2020:
Een livestream bestaande uit vele
optredens werd op 10-11 bekeken
door duizenden bezoekers op
social media en enkele lokale
omroepen. 

Reeds gerealiseerde
activiteiten zijn hiernaast
weergegeven.

Werk jij mee aan
de volgende?



SPONSORPAKKETTEN
CORIOVALLUM
€ 350,- 

KOEMPEL
€ 200,- 

KUËBKE
€ 550,- 

SCHELME
€ 800,- 

LANGE LIES
€ 1100,- 

LANGE JAN 
> € 1100,- 

ONLINE
NAAM OP WEBSITE
LOGO OP WEBSITE
BERICHT OP SOCIALS

EVENEMENT
LOGO OP LEDWALL
POSITIE VOOR BANNER

ARRANGEMENT
VIP BIJ AOD ÒP NUJ

EXCLUSIEF
UITINGEN OP MAAT

AMBASSADEUR
VAN DE LACH

COMMUNITY
OORKONDE 
ONDERNEMERSONTBIJT
EXTRA BIJEENKOMSTEN*
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BIJ EEN 3-JARIGE SPONSORING WORDEN ONDERSTAANDE ITEMS TOEGEVOEGD AAN BOVENSTAANDE
PAKKETTEN:
 

ALLE GENOEMDE BEDRAGEN ZIJN EXCL. 21% BTW



WEBSITE
www.aodopnuj.nl

FACEBOOK
/aodopnuj

INSTAGRAM
/aodopnuj

Stichting Sjpas + Cultuur Parkstad
www.aodopnuj.nl  |  organisatie@aodopnuj.nl  |  06 40 21 26 51

https://www.facebook.com/aodopnuj
http://www.aodopnuj.nl/
https://www.instagram.com/aodopnuj/
https://www.facebook.com/aodopnuj
https://www.instagram.com/aodopnuj/
http://www.aodopnuj.nl/

