INSCHRIJVINGSFORMULIER

BEZORG DIT FORMULIER INGEVULD TERUG VÓÓR 31 MEI 2020!
Wij schrijven ons in voor deelname aan de vijfkamp - zonder sponsorpakket:
Inschrijvingsgeld per team: €250
		
		

Wij wensen ook een gezond lunchpakket voor ons team: €60 per team
(wraps, smoothies, water en fruit)

Wij schrijven ons in voor deelname aan de vijfkamp - met sponsorpakket:
		Basic - €750 (lunchpakket inclusief)
		Premium - €1.000 (lunchpakket inclusief)
Naam deelnemer 1:
Naam deelnemer 2:
Naam deelnemer 3:
Naam deelnemer 4:
Wij willen niet deelnemen aan de vijfkamp maar wél sponsoren via sponsorpakket:
Basic - €750
		Premium - €1.000
Wij willen niet deelnemen aan de vijfkamp, noch sponsoren, maar wij willen wel
netwerken met alle deelnemers en sponsors tijdens de receptie na afloop van de
wedstrijd (dit gaat door in Zonnestraal te Lennik):
		Aantal volwassenen: 			Aantal kinderen:
		(€30 per persoon)				(12j en ouder: €15 / jonger dan 12j: gratis)
Gelieve het totaalbedrag over te schrijven op rekeningnummer BE17 7755 9874 2221
vóór 31 mei 2020. (Het fiscaal attest wordt per post opgestuurd in maart 2021)
Bedrijf:						Contactpersoon:
E-mail:						Adres:
Tel.:
U wenst een factuur?

Nee / Ja

a BTWnr:

Details over de sponsorpakketten vindt u op de volgende pagina.
Meer info over de vijfkamp, evenals de videotrailer, vindt u op onze website www.zonnestraalvzw.be.
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Inschrijvingsgeld voor 1 team is inclusief
Inschrijvingsgeld is voor meerdere teams inclusief
Bedrijfslogo wordt getoond de dag zelf via projectie op groot scherm
Receptie voor teamleden met partner
Bedrijfsnaam en logo worden vernoemd op de communicatiekanalen van
Zonnestraal vzw:
• in een Facebook-post met tag
• in een LinkedIn-post met tag
• in een blogartikel op de website van Zonnestraal vzw
• in de nieuwsbrief van Zonnestraal vzw
Gezond lunchpakket voor het bedrijfsteam, de G-sporter en de ACP-sporter
Gepersonaliseerde cheque-uitreiking tijdens de receptie en persconferentie
Het bedrijf mag op de dag zelf beachflags, spandoeken en/of banners
plaatsen (zelf te voorzien door het bedrijf)
Het bedrijf mag promomateriaal via onze foodtruck laten verdelen
Uw bedrijfslogo zal vermeld worden in de promovideotrailer van editie 2021
Uw logo zal een jaar lang vermeld worden op onze website
Uw bedrijf krijgt een livestream video-interview op onze sociale media
Tijdens het event zal de sportpresentator minstens 3x uw bedrijf benoemen.
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Sponsoren via de keuze uit 2 pakketten:
BASIC of PREMIUM
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Sponsoren en gezien worden, maar niét meedoen met de wedstrijd?
Dat kan! Vraag naar een Zonnestraalploeg die in jouw naam meedoet!
Volg, deel en tag Zonnestraal vzw:

Vraag naar ons sponsordossier
(ook online).

www.zonnestraalvzw.be


















