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INFORMATIE BETREFFENDE SPONSORING - MAISA TV
___________________________________________________________________________
Datum :
Betreft : Sponsoring MAISA tv 2007
Mijne dames/heren,
Hierbij treft u informatie aan over hoe een sponsoring op MAISA tv in zijn werk gaat:
De onderstaande tekst wordt op een standaard achtergrond in beeld gebracht en
uitgesproken:
“Dit programma is mede mogelijk gemaakt door “Uw organisatie of bedrijfsnaam”
Het wordt 3 keer per maand uitgezonden op vaste tijden achter elk programma
en wordt op willekeurige tijdstippen door Salto herhaald. (uitzendtijden en uitzendgebied
treft u onderaan de brief).
Er mag bij sponsoring geen telefoonnummer of website en emailadres vermeld worden.
Desondanks geloven wij erin dat, door de naamsvermelding in onze MAISA uitzendingen,
uw bedrijf/organisatie er wel bij zal varen.
U geeft een sponsoring aan MAISA voor 3 televisie uitzendingen per maand.
Ten bedrage van Є 25,- per uitzending. Dit bedrag is inclusief BTW.
De facturen worden per kwartaal verzonden.
Over een kwartaal betreft het dus minimaal 9 uitzendingen: 9 x 25,- = Є 225,Het staat U geheel vrij om dit bedrag in termijnen van Є 75,- per maand over te maken.
Overmaking geschiedt op giro 5163743 ten name van MorAisa Studio te Amsterdam.
Wij hopen van harte dat u akkoord gaat met dit voorstel.
Er bestaat natuurlijk ook de mogelijkheid om een advertentie c.q. reclamespot bij ons te
maken met uw bedrijf of bedrijfslogo in beeld. In verband met de regels van de Reclame
Code Commissie (RCC) zijn daar andere bedragen mee gemoeid.
Dat is minimaal 350 euro voor het maken van de spot en ook de uitzendkosten komen
op minimaal 75,- euro per uitzending.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, zo niet, wees vrij om vragen te
stellen. Hartelijk dank voor uw vertrouwen in MAISA.
Margo Morrison1

Maisa elke 2e en 4e zaterdag op Salto A1 van 15.30 - 16.00 uur en de 4e vrijdag op A2 van 18.30 tot 19.00
MAISA TV uitzendingen in Amsterdam en de randgebieden. Kijk voor meer informatie op www.salto.nl
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