Dabar – Advertenties en Sponsoring
Jaarlijks doen ruim 450 jongeren één of twee weken Dabar: evangelisatie- en recreatiewerk op een
camping ergens in Nederland. De IZB rust de jongeren hierin toe.
IZB-Dabar biedt christelijke bedrijven, organisaties, scholen en verenigingen de mogelijkheid om via
advertenties en/of sponsoring van producten hier een bijdrage aan te leveren.

Advertenties
Het is mogelijk om te adverteren via de jaarlijkse toerustingsactiviteiten en/of seizoensboek.
Mogelijkheden en tarieven
Advertentie seizoensboek Dabar (zwart-wit)
 A5-formaat (staand)
 A6-formaat (liggend)
 2x A6-formaat (liggend) – verspreid door het seizoensboek
Videopresentatie via hoofdpodium (maximaal 2 min.)
 Op Dabar Ontmoetingsweekend
 Op Celebration
Flyer / gadget op de stoelen
 Op Dabar Ontmoetingsweekend
 Op Celebration
Spandoek / Vlag / Staande banner
 Op Dabar Ontmoetingsweekend
 Op Celebration

100 euro
75 euro
100 euro
175 euro
125 euro
75 euro
60 euro
200 euro
100 euro

Toelichting
 Seizoensboek Dabar
Ringband met alle informatie over het jaarlijkse toerustingsweekend én
bijbelstudiemateriaal voor de zomer. Het boek wordt vanaf begin mei
t/m augustus intensief gebruikt door 450 jongeren. Op verzoek kan het
seizoensboek van 2015 digitaal toegestuurd worden ter inzage.
DEADLINE ADVERTENTIES AANLEVEREN: Woensdag 23 maart 2016
 Dabar Ontmoetingsweekend (22 t/m 25 april 2016)
Jaarlijks toerustingsweekend eind april, waar gemiddeld 300 christelijke
jongeren aanwezig zijn.
 Celebration (7 oktober 2016)
Jaarlijks afsluitende avond na het Dabarseizoen begin oktober, waar
gemiddeld 175 christelijke jongeren aanwezig zijn.
Opties
Het is mogelijk om verschillende vormen van adverteren met elkaar te combineren tegen een
aangepast tarief. Ook zijn andere vormen van adverteren mogelijk, de prijzen worden dan in overleg
vastgesteld.

Sponsoring van producten
Het is mogelijk om producten te sponsoren voor het Dabar Ontmoetingsweekend en/of de
Celebration. In ruil hiervoor wordt het bedrijf genoemd op de betreffende activiteit en/of in het
seizoensboek vermeld. Mogelijke producten die hiervoor in aanmerking komen:

Eten& drinken
 Koffie / thee / suiker / melk / roerstaafjes / papieren bekers
 Eieren
 Brood
 Broodbeleg (o.a. boter / kaas / vleeswaren / jam / hagelslag)
 Hamburgers
 Salade
 Fruit
 Diverse groenten voor salade / gezonde snacks (o.a. tomaten / komkommer / sla)
 Chips / nootjes
 Frisdrank / sap
 Zuivelproducten (melk / karnemelk / toetjes)
 Soep
 Warme snack op zaterdagmiddag
 Plastic borden / bakjes / bekers / bestek
 Servetten
Diversen
 Kantoorartikelen (o.a. gekleurd papier, lijm, touw, plakband)
 Versiermateriaal (o.a. crêpepapier, vlaggetjes, ballonnen)
Bovenstaande producten zijn voorbeelden van het geheel aan benodigde producten voor het Dabar
Ontmoetingsweekend. Ook sponsoring van andere producten is welkom.

Interesse?
Neem contact op met Kelly de Hoop, landelijk coördinator Dabar via dabar@izb.nl of 033-4611949.

