Sponsorprogramma Stichting Kinderen in Nood
Adverteren
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Bijdrage: afhankelijk per advertentie

Reclameuiting in de Nieuwsbrief voor een jaar (3 nieuwsbrieven per jaar).
Reclameuiting op de vrachtwagen voor een jaar.
Nieuwsbrief 1/3 pagina full colour € 37,50.
Nieuwsbrief 1/2 pagina full colour € 52,00.
Nieuwsbrief 1/1 pagina full colour € 105,00.
Vrachtwagen € 200.

Vrienden van de stichting
•
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Bijdrage: € 100 per jaar

Uw naam wordt een jaar lang vermeld op de website onder “Vrienden van”.
U ontvangt de vriendenmap (uitleg over het sponsorprogramma,
jubileumboekje, overzicht sociale media,etc.
U ontvangt de uitnodiging voor het laden van de vrachtwagen.
U ontvangt een jaar lang de Nieuwsbrief.
Sponsorbijdrage € 100 per jaar.

Of kies voor brons, zilver of goud!
BRONS

BRONS
•
•
•
•
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•
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ZILVER

GOUD

Bijdrage: € 1000 per jaar

Uw naam wordt een jaar lang vermeld op de website
onder “Sponsoren”, incl logo en doorverwijzing.
U ontvangt de sponsormap (uitleg over het sponsorprogramma,
jubileumboekje, overzicht sociale media, etc.).
U ontvangt de uitnodiging voor het laden van de vrachtwagen.
U ontvangt een jaar lang de Nieuwsbrief.
Logo SKiN op uw website voor een jaar.
Advertentie in de Nieuwsbrief voor een jaar.
Reclame-uiting op de vrachtwagen voor een jaar.
Toestemming om onze naam te mogen gebruiken in
uw jaarverslag.

BRONS

Sponsorprogramma Stichting Kinderen in Nood
ZILVER
•

Bijdrage: € 2500 per jaar

Uw naam wordt een jaar lang vermeld op de website onder
“Sponsoren”, incl logo en doorverwijzing.
U ontvangt de sponsormap (uitleg over het sponsorprogramma,
jubileumboekje, overzicht sociale media, etc.).
U ontvangt de uitnodiging voor het laden van de vrachtwagen.
U ontvangt een jaar lang de Nieuwsbrief.
Logo SKiN op uw website voor een jaar.
Advertentie in de Nieuwsbrief voor een jaar.
Reclame-uiting op de vrachtwagen voor een jaar.
Toestemming om onze naam te mogen gebruiken in uw jaarverslag.
Eens per jaar een presentatie van de stichting bij de sponsor.
Uw naam wordt een jaar lang vermeld op de frontpagina van
de website van SKiN.
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ZILVER

Bijdrage: € 5000 per jaar

Uw naam wordt een jaar lang vermeld op de website
onder “Sponsoren”, incl logo en doorverwijzing.
U ontvangt de sponsormap (uitleg over het sponsorprogramma, jubileumboekje, overzicht sociale media, etc.).
U ontvangt de uitnodiging voor het laden van de vrachtwagen.
U ontvangt een jaar lang de Nieuwsbrief.
Logo SKiN op uw website voor een jaar.
Advertentie in de Nieuwsbrief voor een jaar.
Reclame-uiting op de vrachtwagen voor een jaar.
Toestemming om onze naam te mogen gebruiken in uw jaarverslag.
Eens per jaar een presentatie van de stichting bij de sponsor.
Uw naam als hoofdsponsor wordt een jaar lang vermeld op de
frontpagina van de website van SKiN.
Uitnodiging voor de vrijwilligersavonden.
Teambuildingactiviteit “Laad een vrachtwagen”.
Tailormade invulling.

Help mee en sponsor Stichting
Kinderen in Nood!

GOUD

