www.duckrace.be
Blijf op de hoogte van dit event
via facebook én volg LIVE mee

SPONSORING FORMULES

Onderstaande formules zijn verkrijgbaar voor de DuckRace 2020, die plaats zal vinden op Zondag 17 Mei 2020 te Lier.
Deze zijn geldig op basis van beschikbaarheid, neem contact met ons op voor meer informatie of uw deelname te bevestigen.
Hoewel deze formules gericht en op maat gemaakt zijn voor bedrijven en hun personeel en/of klanten, is de party formule ook beschikbaar voor de
particulier. Rotary Lier dient elke aanvraag goed te keuren, na schriftelijke bevestiging ontvangt u de betaalmodaliteiten en geldt het overmaken van het
vermelde bedrag als bevestiging en start van uw sponsoring. De opbrengt van dit evenement gaat integraal naar het goede doel.

VIP & PARTY CATERING (BRANDING & AANWEZIGHEID OP EVENT)
PRIJS

Deelnameprijs incl. attest

TAFEL

Aantal gewenste tafels
en maximum capaciteit
in personen

CHAMPAGNE DRANKBON EENDJE DISPLAY
Aantal flessen
champagne
geserveerd aan tafel

Aantal gratis drankAantal gratis
bonnen, extra drankbon race eendjes,
aan €2,5
extra’s aan €5

DRUKWERK

Bedrijfslogo op tafel
en/of waargave op onze
schermen op het terrein

ONLINE

Bedrijfslogo op de poster (100 ex.),
flyer (10.000 ex.) en/of de gekochte
eendjes (10.000 ex.)

Bedrijfsaankondiging via facebook,
bedrijfslogo op de website
in grootte naar keuze

PARTY FORMULE (Tent toegang, ronde PARTY staantafels voor elk 5 personen, reeks culinaire hapjes geserveerd aan tafel)

€250
€500

1 PARTY (5 pers.) 1
2 PARTY (2x5 pers.) 2

5
15

5
10

OP TAFEL

-

FACEBOOK

OP TAFEL + SCREEN 5 sec

-

FACEBOOK + WEBSITE (M)

VIP FORMULE (Tent toegang, vierkante VIP tafels met kruk, voor elk 4 personen, VIP catering formule)

€2.500 4 VIP (4x4 pers.) 4
€5.000 7 VIP (10x4 pers.) 7
€10.000 10 VIP (10x4 pers.) 10

64
128
160

50
100
200

OP TAFEL + SCREEN 3x10 sec

POSTER + FLYER (L)

FACEBOOK + WEBSITE (L)

OP TAFEL + SCREEN 4x10 sec

POSTER + FLYER + EENDJES (XL)

FACEBOOK + WEBSITE (XL)

OP TAFEL + SCREEN 5x10 sec

POSTER + FLYER + EENDJES( (XXL)

FACEBOOK + WEBSITE (XXL)

ADVERTISING (BRANDING OP EVENT)
PRIJS

Deelnameprijs incl. attest

€200
€500
€750
€1.000
€1.500
€2.000

PRIJZENPOT (DONATIE IN NATURA)

DISPLAY

DRUKWERK

ONLINE

WAARDE DRANKBON
Winkelwaarde
van product
of dienst

Bedrijfslogo op op onze
schermen op het terrein

EENDJE

10 sec

-

FACEBOOK

2x10 sec

-

FACEBOOK

3x10 sec

-

FACEBOOK

4x10 sec

-

FACEBOOK + WEBSITE (S)

4x10 sec

POSTER + FLYER (L)

FACEBOOK + WEBSITE (M)

€50
€100
€200
€300

2
4
8
12

2
WEBSITE
WEBSITE
4Dit event werd
mogelijk gemaakt
sponsors:
+ WEBSITE
8dankzij onzeFACEBOOK
FACEBOOK + WEBSITE
12

4x10 sec

POSTER + FLYER (XL)

FACEBOOK + WEBSITE (L)

Bedrijfslogo op op onze
schermen op het terrein

Bedrijfslogo op de poster (100 ex.), Bedrijfsaankondiging via facebook,
en/of lyer (10.000 ex.)
bedrijfslogo op de website
in grootte naar keuze

Aantal gratis
race eendjes,
extra’s aan €5

ONLINE

Prijs- en logo vermelding
via facebook en/of
op de website

Interesse in één van de pakketten of meer informatie gewenst ? Neem contact op met Rotary Lier of stuur een e-mail naar info@duckrace.be
Elke keuze wordt persoonlijk bevestigd, waarna het gekozen bedrag overgemaakt dient te worden naar BE07 1030 3408 5666
Versie 1.3 - 4/3/2020 NVD - Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Verantwoordelijke uitgever: ROTARY CLUB LIER VZW - Donk 54 - 2500 Lier

www.duckrace.be

