Uitdeel-act Sjaak de Piraat & Pablo Papegaai
Al rondlopend over het feest of de locatie zullen Sjaak de Piraat
en Pablo Papegaai veel bekijks trekken. Ideaal dus om dit te
combineren met het uitdelen van promotie items! Standaard zullen
Sjaak en Pablo Lollies uitdelen vanuit hun schatkist eventueel
aangevuld met andere items (folder/flyer/etc.)
Ook zullen veel mensen op de foto willen met dit unieke
animatieduo. Sjaak en Pablo poseren daar graag voor, maar halen
ook geregeld echte piratenstreken uit.
Op de foto met Pablo Papegaai
Dat mensen van alle leeftijden graag op de foto gaan met Pablo
Papegaai is Sjaak de Piraat zeker bekend. Daarom is dit ook in te
huren als compleet verzorgd pakket. Pablo poseert met het publiek,
mobiel op het evenement of bij een decor op vaste locatie. Sjaak
maakt de foto’s.
De foto’s worden voorzien van een sjabloon voorzien van uw logo
(of dat van een sponsor) en een korte tekst. Deze foto’s zullen later
online worden geplaatst op onze website waar ze vrij te downloaden
zijn. Iedereen krijgt een kaartje mee met daarop het adres van de
website.
Zeer leuk als aandenken aan het evenement en daarnaast een
goede manier van reclame maken!

Kosten: 		
Reiskosten: 		
Tijdsduur: 		
Aantal personen:
Capaciteit: 		

vanaf € 445
€ 0.28 per km heen en terug
5x 30 minuten binnen 4 uur
2 personen
+/- 200 kinderen (eigen geluid)

Bijzonderheden:
Op de foto ook als extra bij de show van Sjaak de Piraat
Tegen meerprijs combineren uitdelen en op de foto mogelijk
Standaard sjabloon met uw logo inbegrepen (op de foto)
Sjabloon op maat tegen meerprijs (op de foto)

Inbegrepen:
Sjabloon bewerkt met uw logo en tekst (op de foto)
Maken, bewerken en hosting van foto’s (op de foto)
Kaartjes met website adres voor downloaden foto (op de foto)
600 lollies (uitdeel-act)
Benodigd:
Afsluitbare kleedruimte
Parkeerplaats nabij speelplek
Eventueel aanvullend uitdeel materiaal (uitdeel-act)

Andere items om uit te delen: zelf aanleveren

Alle genoemde tarieven zijn excl. BTW, tenzij anders vermeld. Tarieven onder voorbehoud van wijzigingen.

Voor informatie en boekingen:

Clown Zassie Entertainment, Elzenlaan 4, 3319 XB Dordrecht, Nederland
T: 078-7850467 | M: 06-44446658 | E: flessenpost@sjaakdepiraat.nl | www.sjaakdepiraat.nl

