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DE EMMER HARINGPARTY
Op vrijdag 21 juni aanstaande vindt de 9e editie van de Emmer Haringparty 
plaats. Op een haringparty wordt traditiegetrouw de nieuwe aanvoer van 
haring gevierd en natuurlijk een vaatje haring geveild. De gehele opbrengst 
komt ten goede aan zorgvuldig geselecteerde goede doelen. Zowel onder-
nemers als particulieren hebben de afgelopen jaren duidelijk laten blijken 
dat de Haringparty hoog gewaardeerd wordt als zakelijk netwerk evene-
ment, maar evenzeer als perfecte gelegenheid om met vrienden en familie 
bij te praten onder het genot van een heerlijke, verse haring en verfrissende 
drankjes. Met andere woorden: daar wilt u toch ook bij zijn?!

Veiling
Het haringseizoen begint in 2019 op 12 juni met de officiële veiling van het eerste vaatje  
Nieuwe Haring in Scheveningen. Tijdens de Emmer Haringparty op 21 juni 2019 zullen  
we traditiegetrouw een vaatje haring veilen voor het goede doel. Voorgaande jaren hebben  
wij mede dankzij deze bijdrage een gemiddeld bedrag van €6000,- opgehaald! Wij hopen  
natuurlijk dat dit bedrag op de komende editie wordt overtroffen.

VRĲDAG 21 JUNI 2019
17.00-20.00 uur | Restaurant De Drommedaar

Locatie
Trots zijn wij dat de 9e editie van de Emmer Haringparty plaats vindt in restaurant  
De Drommedaar. Vanaf 17.00 uur heten wij en de gastvrije medewerkers u van harte  
welkom op deze sfeervolle locatie. Uiteraard wordt er gezorgd voor een passende ambiance  
met dito hapjes en drankjes.

DE EMMER HARINGPARTY
Op vrijdag 15 juni aanstaande vindt de 8e editie van de Emmer Haringparty 
plaats. Op een haringparty wordt traditiegetrouw de nieuwe aanvoer van 
haring gevierd en natuurlijk een vaatje haring geveild. De gehele opbrengst 
komt ten goede aan zorgvuldig geselecteerde goede doelen. Zowel onder -
nemers als particulieren hebben de afgelopen jaren duidelijk laten blijken 
dat de Haringparty hoog gewaardeerd wordt als zakelijk netwerk evene -
ment, maar evenzeer als perfecte gelegenheid om met vrienden en familie 
bij te praten onder het genot van een heerlijke, verse haring en verfrissende 
drankjes. Met andere woorden: daar wilt u toch ook bij zijn?!

Veiling
Het haringseizoen begint in 2018 op 13 juni met de officiële veiling van het eerste vaatje  
Nieuwe Haring in Scheveningen. Tijdens de Emmer Haringparty op 15 juni 2018 zullen  
we traditiegetrouw een vaatje haring veilen voor het goede doel. Voorgaande jaren hebben  
wij mede dankzij deze bijdrage een gemiddeld bedrag van €6000,- opgehaald! Wij hopen  
natuurlijk dat dit bedrag op de komende editie wordt overtroffen.

VRĲDAG 15 JUNI 2018
17.00-20.00 uur | Restaurant De Gaffel

Locatie
Trots zijn wij dat de 8e editie van de Emmer Haringparty wederom plaats vindt in restaurant  
De Gaffel. Vanaf 17.00 uur heten wij en de gastvrije medewerkers van De Gaffel u van harte  
welkom op deze sfeervolle locatie. Uiteraard wordt er gezorgd voor een passende ambiance  
met dito hapjes en drankjes.

brasserie  •   restaurant  •   wijnbar

de Drommedaar



De Emmer Haringparty is hèt zomerse relatie-evenement voor  
Emmen en omstreken en is er voor iedereen die de goede  
doelen en de goede smaak een warm hart toedraagt. Zonder  
enthousiaste sponsoren en deelnemers is er geen haringparty  
mogelijk. Ook dit jaar is er daarom weer alle gelegenheid voor  
sponsoren om, in ruil voor afname van kaartpakketten, zicht-
baarheid en passende activatie te genereren.

Losse kaarten kunnen ook besteld worden 
via de website www.emmerharingparty.nl
Met als kosten € 50,- per kaart (dit geldt ook voor losse 
kaarten naast een kaartpakket).

MINI-MAATJE    € 150,-
Als u kiest voor mini-maatje van de Emmer Haringparty 
kunnen wij u het volgende bieden:
• naam/logo vermelding op onze website 
(sponsorpagina) www.emmerharingparty.nl
•  2 toegangskaarten voor het evenement
•  een factuur van €150,- als kosten voor dit pakket.

MAXI-MAATJE    € 500,-
Als u kiest voor maxi-maatje van de Emmer Haringparty
kunnen wij u het volgende bieden:
• naam/logo vermelding op toegangskaarten van het 

evenement, op uiting op de Emmer Haringparty locatie en  
op onze website (sponsorpagina) www.emmerharingparty.nl

•  naam/logo vermelding in de advertentie in regionale 
dag- en weekbladen

•  naam vermelding in het openingswoord van het evenement.
•  6 toegangskaarten voor het evenement
•  een factuur van €500,- als kosten voor dit pakket

MAATJE    € 350,-
Als u kiest voor maatje van de Emmer Haringparty 
kunnen wij u het volgende bieden:
•  naam/logo vermelding op het maatjes bord en op 

onze website (sponsorpagina) www.emmerharingparty.nl
•  4 toegangskaarten voor het evenement
•  een factuur van €350,- als kosten voor dit pakket

De Emmer Haringparty is hèt zomerse relatie-evenement voor  
Emmen en omstreken en is er voor iedereen die de goede  
doelen en de goede smaak een warm hart toedraagt. Zonder  
enthousiaste sponsoren en deelnemers is er geen haringparty  
mogelijk. Ook dit jaar is er daarom weer alle gelegenheid voor  
sponsoren om, in ruil voor afname van kaartpakketten, zicht-
baarheid en passende activatie te genereren.

Losse kaarten kunnen ook besteld worden 
via de website www.emmerharingparty.nl
Met als kosten € 50,- per kaart (dit geldt ook voor losse 
kaarten naast een kaartpakket).

MAXI-MAATJE    € 500,-
Als u kiest voor maxi-maatje van de Emmer Haringparty
kunnen wij u het volgende bieden:
• naam/logo vermelding op toegangskaarten van het 

evenement, op uiting op de Emmer Haringparty locatie en 

 

op onze website (sponsorpagina) www.emmerharingparty.nl
• naam/logo vermelding in de advertentie in regionale 

dag- en weekbladen
• naam vermelding in het openingswoord van het evenement.
• 6 toegangskaarten voor het evenement
• een factuur van €500,- als kosten voor dit pakket

MAATJE    € 350,-
Als u kiest voor maatje van de Emmer Haringparty 
kunnen wij u het volgende bieden:
•  naam/logo vermelding op het maatjes bord en op 

onze website (sponsorpagina) www.emmerharingparty.nl
•  4 toegangskaarten voor het evenement
•  een factuur van €350,- als kosten voor dit pakket



DE 8e EMMER HARINGPARTY  
WORDT MEDE MOGELĲK  

GEMAAKT DOOR:

OOK INTERESSE OM  
SPONSOR TE WORDEN?

Voor nadere informatie kunt u 
mailen naar:

info@emmerharingparty.nl

brasserie  •   restaurant  •   wijnbar

de Drommedaar


