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Na het grote succes van de eerste en tweede Wieërter Kwis vindt op zaterdag-
avond 16 maart 2019 van 18.00 tot 23.00 uur de derde editie plaats. Ook dit jaar 
is er weer een diversiteit aan sponsormogelijkheden die we u graag voorleggen. 

Groot succes
De Wieërter Kwis zet heel Weert op zijn kop. Het succes en daarmee ook het bereik 
van onze communicatiekanalen zijn groot. Zo kon de Wieërter Kwis rekenen op een 
groot artikel in de Limburger, Weert de Gekste, diverse berichten in de lokale huis-aan-
huis bladen en Facebookposts met een bereik tot 6.000 views per bericht. In totaal 
heeft de organisatie in 2018 ruim € 15.000,- aan prijzengeld kunnen uitreiken. Die 
resultaten hopen we dit jaar te overtreffen. 

Nog niet gehoord van de Wieërter Kwis?
Nog nooit gehoord van de Wieërter Kwis? Dat kunnen we ons bijna niet voorstellen. 
Maar we lichten het graag toe. De Wieërter Kwis heeft een groot lokaal karakter. Niet 
alleen vanwege de vele vragen over Weert maar ook omdat de teams spelen voor een 
zelf gekozen Weerter goed doel. Dit mag vanalles zijn: de wijkvereniging, de sportclub, 
een activiteit voor ouderen, noem maar op. Omdat de organisatie nauwelijks kosten 
maakt, komt uw bijdrage dus rechtstreeks ten goede aan de Weerter gemeenschap. 
Deelname kost de teams slechts € 40,- en is dus heel laagdrempelig. Meer informatie 
is te vinden op www.wieerterkwis.nl.

Prijsuitreiking 2019
De prijsuitreiking van de Wieërter Kwis zal plaatsvinden op zondagmiddag 24 maart 
2018 van 15.00 tot 18.00 uur in Zaal Dennenoord. Tijdens deze middag blikken we 
terug met alle teams en sponsoren op de kwis, worden de prijzen uitgereikt en de che-
ques overhandigd. Met de gelden van inschrijvingen en sponsors hopen wij opnieuw 
een mooie opbrengst te realiseren voor de gekozen goede doelen in Weert.
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Naamsvermelding vragenlijst

Naamsvermelding in vragenlijst
Naamsvermelding op website
Naamsvermelding presentatie bij prijsuitreiking 

Logovermelding in vragenlijst (klein)
Logovermelding op website 
Logo in presentatie bij prijsuitreiking (5 sponsors per slide)
Logo op Facebookpagina Wieërter Kwis (5 sponsors per post)
Logo op banner kwisavond (klein)
Logo op banner prijsuitreiking (klein)
Vermelding in ‘de grote sponsorvraag’

Logovermelding in vragenlijst (middel)
Logovermelding op website 
Logo in presentatie bij prijsuitreiking (2 sponsors per slide)
Eigen post op Facebookpagina Wieërter Kwis
Logo op banner kwisavond (middel)
Logo op banner prijsuitreiking (middel)
Sponsorvraag in kwis (naar eigen wens in te vullen)

Logovermelding in vragenlijst (groot)
Logovermelding homepage website 
Logo in presentatie bij prijsuitreiking (1 sponsor per slide)
Eigen post op Facebookpagina Wieërter Kwis
Logo op banner kwisavond (groot)
Logo op banner prijsuitreiking (groot)
Sponsorvraag in kwis (naar eigen wens in te vullen)
Gratis deelname gegarandeerd met één team
VIP-borrelpakket tijdens kwisavond
15 consumptiebonnen tijdens de prijsuitreiking

Vermelding
€ 25,-

X

Vriend
€ 50,-
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Brons
€ 125,-
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Zilver
€ 250,-

X
X
X
X
X
X
X

Goud
€ 500,-
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