
 
Proficiat! U wenst een sponsor van ons 

goede doel te worden 
Eerst nog enkele formaliteiten afwerken. We helpen u graag! 

 
1. Korte handleiding bij opladen van logo’s 

 

 
 
U heeft één van bovenstaande keuzes gemaakt. Om uw bedrijf op de juiste 
manier te kunnen voorzien op onze uitingen die zowel voor de website dienen 
als in drukwerk vragen we u om uw bedrijfslogo, liefst vrijstaand en in formaat 
PNG, te opladen in ons systeem. Daarnaast vragen we u ook om de 
domeinnaam van jullie bedrijf achter te laten (bijvoorbeeld: https://www.centomiglia.be) 
 

1.1. Logo voor website 
 
 

 

Klik op de knop 
‘bestand kiezen’ om 
toegang te krijgen tot 
uw computer van 
waar u uit een ‘map’ 
uw logo kan selcteren 
om op te laden in ons 
systeem. 



 
 
LET OP! Zorg ervoor dat de bestandsgrootte van uw logo nooit meer dan 5 MB is. Bij voorkeur 
ontvangen wij het logo in het bestandstype PNG, en vrijstaand op een transparante ondergrond. 
Indien u dit niet heeft kan ook een logo in JPEG-formaat opgeladen worden. De pixelwaardes horen 
bij voorkeur 250x250 te zijn. 
 

1.2. Logo voor drukwerk 
 

 
 
Bij het logo voor drukwerk zijn de pixelswaardes 2000x2000 en is de bestandsgrootte ook maximaal 
5MB. Bij voorkeur ontvangen wij het logo in het bestandstype PNG, en vrijstaand op een 
transparante ondergrond. Indien u dit niet heeft kan ook een logo in JPEG-formaat opgeladen 
worden.  
 
Ziezo! Het volstaat nu om de volledige transactie af te ronden. Uw logo zal direct verschijnen op de 
partnerlijst op onze website in de door u gekozen formule. Wij kunnen alvast verder met de 
verwerking van uw partnership op alle andere uitingen buiten de website zoals de vermelding van 
uw logo in het road book, op tafelstaanders, startboog, ….  
 
We zien ons spoedig op het evenement! Tot dan! 
 

Vul de domeinnaam van 
uw bedrijf in  
 
Bijvoorbeeld: 
https://www.centomiglia.be 


