




Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Wim de Bruijn    Willem Noorland
06 10888958    06 39233712
wim.de.bruijn@corsozundert.nl  willem.noorland@corsozundert.nl

corsozundert.nl

‘LE SOLEIL’
SUPERPAKKET
Sponsoren van Corso Zundert worden, uit dank voor hun steun aan het evenement op corsozondag 
uitgenodigd in sponsorhome ‘Le Soleil’. Wij bieden u de mogelijkheid om de corsocreaties optimaal te 
kunnen bewonderen. ‘Le Soleil’ is gesitueerd aan de corsoboulevard. HET kloppende hart van ons Corso. 

Op deze sfeervolle ontmoetingsplek bieden wij u de gelegenheid om samen met uw bedrijfsrelaties het 
corso te aanschouwen en om eventueel kennis te maken met nieuwe partners. Terwijl de creaties voorbij 
trekken, kunnen u en uw gasten genieten van een volledig verzorgde dag, waarbij het aan niets zal 
ontbreken. 

De eerste zondag van september in Le Soleil; dé perfecte dag als start van een vernieuwde, zonnige, 
kleurrijke en productieve zakelijk periode.

ABONNEMENT

Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw

RECLAMEDOEK

POLSBANDJES

PROMOFILM OP 
LED-SCHERM
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‘LE SOLEIL’
PAKKET 1

ABONNEMENT

RECLAMEDOEK

Sponsoren van Corso Zundert worden, uit dank voor hun steun aan het evenement op corsozondag 
uitgenodigd in sponsorhome ‘Le Soleil’. Wij bieden u de mogelijkheid om de corsocreaties optimaal te 
kunnen bewonderen. ‘Le Soleil’ is gesitueerd aan de corsoboulevard. HET kloppende hart van ons Corso. 

Op deze sfeervolle ontmoetingsplek bieden wij u de gelegenheid om samen met uw bedrijfsrelaties het 
corso te aanschouwen en om eventueel kennis te maken met nieuwe partners. Terwijl de creaties voorbij 
trekken, kunnen u en uw gasten genieten van een volledig verzorgde dag, waarbij het aan niets zal 
ontbreken. 

De eerste zondag van september in Le Soleil; dé perfecte dag als start van een vernieuwde, zonnige, 
kleurrijke en productieve zakelijk periode.
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‘LE SOLEIL’
PAKKET 2

ABONNEMENT

RECLAMEDOEK

Sponsoren van Corso Zundert worden, uit dank voor hun steun aan het evenement op corsozondag 
uitgenodigd in sponsorhome ‘Le Soleil’. Wij bieden u de mogelijkheid om de corsocreaties optimaal te 
kunnen bewonderen. ‘Le Soleil’ is gesitueerd aan de corsoboulevard. HET kloppende hart van ons Corso. 

Op deze sfeervolle ontmoetingsplek bieden wij u de gelegenheid om samen met uw bedrijfsrelaties het 
corso te aanschouwen en om eventueel kennis te maken met nieuwe partners. Terwijl de creaties voorbij 
trekken, kunnen u en uw gasten genieten van een volledig verzorgde dag, waarbij het aan niets zal 
ontbreken. 

De eerste zondag van september in Le Soleil; dé perfecte dag als start van een vernieuwde, zonnige, 
kleurrijke en productieve zakelijk periode.
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‘LE SOLEIL’
PAKKET 3

ABONNEMENT

RECLAMEDOEK

Sponsoren van Corso Zundert worden, uit dank voor hun steun aan het evenement op corsozondag 
uitgenodigd in sponsorhome ‘Le Soleil’. Wij bieden u de mogelijkheid om de corsocreaties optimaal te 
kunnen bewonderen. ‘Le Soleil’ is gesitueerd aan de corsoboulevard. HET kloppende hart van ons Corso. 

Op deze sfeervolle ontmoetingsplek bieden wij u de gelegenheid om samen met uw bedrijfsrelaties het 
corso te aanschouwen en om eventueel kennis te maken met nieuwe partners. Terwijl de creaties voorbij 
trekken, kunnen u en uw gasten genieten van een volledig verzorgde dag, waarbij het aan niets zal 
ontbreken. 

De eerste zondag van september in Le Soleil; dé perfecte dag als start van een vernieuwde, zonnige, 
kleurrijke en productieve zakelijk periode.
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‘LE SOLEIL’
PAKKET 4

ABONNEMENT

RECLAMEDOEK

Sponsoren van Corso Zundert worden, uit dank voor hun steun aan het evenement op corsozondag 
uitgenodigd in sponsorhome ‘Le Soleil’. Wij bieden u de mogelijkheid om de corsocreaties optimaal te 
kunnen bewonderen. ‘Le Soleil’ is gesitueerd aan de corsoboulevard. HET kloppende hart van ons Corso. 

Op deze sfeervolle ontmoetingsplek bieden wij u de gelegenheid om samen met uw bedrijfsrelaties het 
corso te aanschouwen en om eventueel kennis te maken met nieuwe partners. Terwijl de creaties voorbij 
trekken, kunnen u en uw gasten genieten van een volledig verzorgde dag, waarbij het aan niets zal 
ontbreken. 

De eerste zondag van september in Le Soleil; dé perfecte dag als start van een vernieuwde, zonnige, 
kleurrijke en productieve zakelijk periode.
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ADVERTEREN
ZONNEPLAN ADVERTENTIE

Aan alle bezoekers van het corso wordt een gratis
plattegrond verstrekt met informatie over het 
parcours, tribunelocaties en het feestprogramma. 

De kosten voor een advertentie met uw bedrijf 
bedragen € 200,-.

TRIBUNE SPONSOR

Tijdens het corso zijn ruim 7000 tribuneplaatsen
beschikbaar, verdeeld over meer dan tien tribunes. 
U kunt een tribune sponsoren. 
Uw bedrijfsnaam wordt duidelijk boven de tribune 
geplaatst.

De kosten, afhankelijk van de tribunegrootte, 
starten vanaf € 350,-

LED-SCHERM RECLAME

Op verschillende plaatsen langs het parcours 
staan op corsozondag vijf led-schermen, waar 
voorafgaand aan de optocht en tijdens de pauze 
sponsornamen worden weergegeven. 

Ook op corsomaandag staat een groot  
led-scherm op het tentoonstellingsterrein, 
waarop gedurende de gehele dag advertenties 
weergegeven worden.

Adverteren gedurende de twee corsodagen 
kan voor een bedrag van € 110,-.
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Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw
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ZONNEPLEIN
Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen u en uw gasten op corsozondag genieten op het 
Zonneplein van het corso. 

Het Zonneplein bevindt zich aan de Corsoboulevard. Op dit punt kunt u de optocht tweemaal bezichtigen, 
en maakt u de Zundertse jubel live mee. U kunt tijdens de optocht plaatsnemen op gereserveerde 
tribuneplaatsen en aansluitend aan de optocht bieden wij u een warm buffet aan. 

Uw voordelen van het Zonneplein zijn: 
• Gratis parkeergelegenheid 
• Toegang tot Corso Zundert op de eerste zondag van september 
• Toegang tot het Zonneplein 
• A-Tribuneplaats 
• Een geheel verzorgde middag met een hapje, drankje en muziek 
• Uitgebreid buffet 
• Polsbandjes voor het tentoonstellingsterrein 

Kiest u voor een arrangement op het Zonneplein, dan bieden wij u tevens: 
• 5 sec. op led-schermen (bezoek van 1-10 gasten) 
• 10 sec. op led-schermen (bezoek van 10-20 gasten) 
• 20 sec. op led-schermen (20 of meer gasten) 
• Per sponsor maximaal vier gasten voor de sponsoravond op vrijdagavond voorafgaand 
  aan de eerste zondag van september.
 

De kosten voor dit arrangement bedragen €150 p.p.
Kinderen t/m 12 jaar €55 p.p.
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CORSOTOUR 

corsozundert.nl

Corso is niet alleen het bekijken van de wagens op de eerste zondag in september. Corso kun je ook 
beleven door te kiezen voor een arrangement. 

Wat is er mooier dan in de keuken te kijken van een corsotent. Vanaf de donderdag tot en met de 
zaterdag voor de eerste zondag van september kunt u een kijkje achter de schermen nemen. 

Wij verwelkomen u eerst met koffie/thee, waarna u van ons een presentatie krijgt over de achtergronden 
en organisatie van het grootste corso van de wereld. 

Daarna nemen wij u mee naar twee bouwplaatsen, waar u getuige bent van de hectiek in deze laatste 
dagen voor de corsozondag. U gaat eerst naar een corsotent waar u de sfeer kunt proeven en daarna 
naar een andere bouwplaats waar u actief kunt deelnemen aan de realisatie van de corsowagen. 

U kunt kiezen voor een tocht al wandelend, fietsend (zelf fiets meebrengen) of u stapt in een van de 
busjes die u naar de plaats van bestemming brengt. Na afloop hiervan praten we samen nog even 
gezellig na onder het genot van een hapje en een drankje. 

Het arrangement duurt ongeveer 3 uur. Wij kunnen u verzekeren dat u daarna op de corsozondag nog 
meer de beleving van corso zult ondervinden. 

Voor groepen organiseren we ook vanaf juli op verzoek een kennismaking met de bouw van de 
corsowagens. Ook daarbij wordt u vooraf door middel van een presentatie geïnformeerd over de 
achtergronden en organisatie van het Zundertse Corso. 

Dit complete arrangement kunnen wij u aanbieden voor € 18,- per persoon (inclusief btw)
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