10.000
for
Emilie

Ja, we gaan voor de 10.000 !
Na een succesvolle 9000 for Emilie, willen we met de
10.000 for Emilie dit resultaat op zijn minst evenaren.
Maar zonder sponsors die de benefietloop zowel
in natura als financieel ondersteunen, is het voor
ons onmogelijk om zo’n grootschalig evenement te
organiseren.
Als sponsor bent u voor ons een belangrijke partner.
Als tegenprestatie bieden we u de mogelijkheid
om een ruim publiek te bereiken en zo de
naambekendheid van uw bedrijf te vergroten !

We hopen ook voor deze editie op uw gewaardeerde
steun te kunnen rekenen.
Wij bieden een aantal standaard sponsorpakketten
aan. Maar we staan uiteraard ook open voor uw
ideeën of suggesties. De sponsoring kan gedeeltelijk
in natura, maar uiteraard zijn wij vooral op zoek naar
financiële steun.

SPONSORPAKKETTEN

Website

(± 13.500 bezoekers in 2016)

Sympathisant
100 euro

Brons
300 euro

Zilver
500 euro

Goud
1000 euro

Platinum
1500 euro







prominent

homepage





prominent

prominent

flyer

flyer / affiche

flyer / affiche

flyer / affiche

2

6

onbeperkt

onbeperkt





prominent



logo op
de mouw

-pagina
Drukwerken

(logo vermelding)

Uw banners/vlaggen
(op het parcours)

1

e-Mailing

(± 1.500 contacten)

Logo op T-shirt
Indien u geïnteresseerd bent om onze benefietloop
per gelopen kilometer te sponsoren, kan dat ook !

Als sponsor ontvangt u ook een eventbudget *
voor de 10.000 for Emilie op 22 april 2019 ( * 10 % van het sponsoringbedrag )

Verkiest u een sponsorovereenkomst op maat,
neem dan vrijblijvend contact met Eva Maertens.
Fonds Emilie Leus dankt u van harte
voor uw steun !

Contacteer

Eva Maertens
0478 64 39 86
sponsoring@10000foremilie.be
Smidsestraat 52, 9000 Gent

10.000
for
Emilie

Sponsorovereenkomst 2019
De Heer / Mevrouw

...........................................................................................................................................

Bedrijf

...........................................................................................................................................

Straat + Nummer

...........................................................................................................................................

Postcode + Gemeente

...........................................................................................................................................

Telefoon

...........................................................................................................................................

E-mailadres

................................................................................................................................................

Gelieve het logo van uw bedrijf op te sturen naar sponsoring@10000foremilie.be

Bovenstaande sponsor bevestigt hierbij het onderstaande pakket :
❏
❏
❏
❏
❏

Pakket Sympathisant 		
Pakket Brons			
Pakket Zilver			
Pakket Goud			
Pakket Platinum

100,00 €
300,00 €
500,00 €
1.000,00 €
1.500,00 €

De betaling zal als volgt gebeuren:
❏ Cash
❏ Door storting op het rekeningnummer KBC BE89 7340 4175 6485
		
van Fonds Emilie Leus,
		
uiterlijk tegen 15 maart 2019.
Gelezen en goedgekeurd,
Overeenkomst opgemaakt te .......................................... op ....... ....... .......
Handtekening + Naam Sponsor				

www.fondsemilieleus.be

Handtekening + Naam Verantwoordelijke

