Overzicht formules 2022/2023
Formule FULL PARTNER:

●
●

●
●

●

1.000,00 euro (incl. BTW)
630,00 euro (inclusief 21% BTW)
370,00 euro (inclusief 6% BTW) (2 bedrijfsabonnementen)
Rotatie van de advertentie op het grote scherm in de schouwburg bij alle activiteiten
voor de voorstelling en tijdens de pauze indien de organisatie zelf geen projectie
wenst tijdens de pauze van de activiteit;
Permanente rotatie van de advertentie op:
○ de 2 informatieschermen in de foyer van de schouwburg bij alle activiteiten in
de foyer en schouwburg;
○ de 2 informatieschermen in de toegangshal van het café en de polyvalente
zaal en de gang aan de kantoren van GC Het Koetshuis;
○ op het informatiescherm in de inkomhal van het gemeentehuis;
Permanente vermelding op de website van GC Het Koetshuis met eventueel een link
naar de eigen website;
Vermelding van de advertentie in de seizoenbrochure, de maandelijkse elektronische
nieuwsbrief, de informatiefiches van de voorstellingen georganiseerd door GC Het
Koetshuis (Autonoom Gemeentebedrijf Roosdaal) voor de eigen programmering,
met vermelding van ‘uw partner in cultuur’;
2 bedrijfsabonnementen: 2 zitplaatsen voor alle voorstellingen georganiseerd door
GC Het Koetshuis (Autonoom Gemeentebedrijf Roosdaal) aan het tarief van het
bedrijfsabonnement (2 X 185,00 euro incl. 6% BTW)).

Formule PARTNER: 600,00 euro (incl. 21% BTW)
● Rotatie van de advertentie op het grote scherm in de schouwburg bij alle activiteiten
voor de voorstelling en tijdens de pauze indien de organisatie zelf geen projectie
wenst tijdens de pauze van de activiteit;
● Permanente rotatie van de advertentie op:
○ de 2 informatieschermen in de foyer van de schouwburg bij alle activiteiten in
de foyer en schouwburg;
○ de 2 informatieschermen in de toegangshal van het café en de polyvalente
zaal en de gang aan de kantoren van GC Het Koetshuis;
○ de advertentie op het informatiescherm in de inkomhal van het
gemeentehuis;
● Permanente vermelding op de website van GC Het Koetshuis met eventueel een link
naar de eigen website;
● Vermelding van de advertentie in de seizoenbrochure, de maandelijkse elektronische
nieuwsbrief, de informatiefiches van de voorstellingen georganiseerd door GC Het
Koetshuis (Autonoom Gemeentebedrijf Roosdaal) voor de eigen programmering,
met vermelding van ‘uw partner in cultuur’;
Formule Bedrijfsabonnement:
185,00 euro (inclusief 6% BTW) per zitplaats:
- Bedrijfsabonnement voor alle voorstellingen (avond en namiddag) geprogrammeerd
door GC Het Koetshuis Autonoom Gemeentebedrijf Roosdaal.
Formule Rotatie
200,00 euro per jaar (inclusief 21% BTW):
- Rotatie van de advertentie op het grote scherm in de schouwburg bij activiteiten en
activiteiten van andere organisaties (voor de voorstelling en tijdens de pauze indien de
organisatie zelf geen projectie wenst tijdens de pauze van de activiteit).

