SPONSORS
Cross For The Crocus is
een actie in de strijd
tegen kanker

Sponsormogelijkheden
Cross For The Crocus
24 februari 2019

Hoofdsponsor
•

•
•
•
•

U bent met uw bedrijf een exclusief hoofdsponsor, met
ruime exposure in alle uitingen van Cross For The Crocus.
€ 2500,-- per jaar
Voor drie jaar met jaarlijkse evaluatie
Logo op alle externe uitingen. Nieuwsbrieven, Poster, flyers,
website etc.
Motivatieverhaal waarom de cross als maatschappelijk doel
op onze website
Dito via Facebookpagina CFTC
Artikel over samenwerking in Oosterhoutse weekbladen,
met foto van het ondertekenen van de overeenkomst.
Hospitaliteit mogelijkheid voor relaties bij start - finish en
evt. ook op de verzorgingspost. (Voorzieningen hiertoe niet
opgenomen. Dient afzonderlijk te worden georganiseerd
resp. betaald)
Deelnemers kunnen ook via de sponsor inschrijven.
Sponsor werft bij hun relaties voor extra inschrijvingen.
Samenwerking inzake PR, etc.
Eigen spandoek bij Start/Finish (Spandoek aan te leveren. )

•
•

Uw steun is € 2.500,- per jaar.
Looptijd 3 jaar

•
•
•
•
•
•

•

Bedrijfssponsor
• U bent met uw bedrijf een bedrijfssponsor, met ruime
exposure in de uitingen van Cross For The Crocus.
• Logo op de externe uitingen. Nieuwsbrieven, Poster,
flyers, website etc.
• Hospitaliteit mogelijkheid voor relaties bij start - finish
• Bedrijf werft bij hun relaties.
• Eigen spandoek bij Start/Finish (Spandoek aan te
leveren.)

• Uw steun is € 1.000,- per jaar.
•

INDIEN SPONSORSCHAP VOOR 3 JAAR WORDT AANGEGAAN, DAN BEDRAAGT
DEZE € 750/JAAR

Cross-sponsor
•
•
•
•
•

U bent met uw bedrijf een Cross-sponsor
€ 250,-- per jaar
Logo op de website, sociale media en Nieuwsbrieven
Bedrijf werft bij hun relaties.
Eigen spandoek bij Start/Finish (Spandoek aan te
leveren.)

CFTC Evenement Sponsor
•
•

•

Uw naam en logo op de website CFTC met link naar uw
bedrijf
Uw naam/logo op het Evenementsponsors
Verzamelspandoek
Uw steun is € 100,- per jaar

INFORMATIE-AANMELDEN
•

Wilt u meer informatie?
Stuur ons dan gerust een email ( sponsor@crossforthecrocus.nl ) of
breng een bezoek aan onze website:
www.crossforthecrocus.nl

•

Aanmelden:
Aanmelden als sponsor kan via onze website of via een email:
(sponsor@crossforthecrocus.nl) )
Of uiteraard via uw CFTC-Contactpersoon.

Een actie in de strijd tegen kanker.
Deelnemers inschrijfgelden gaan voor 100% naar het goede doel.
Er is een stilte moment aan het einde van de route.
ANBI status RSIN: 856953088
KvK nummer: 67370497 Opgericht te Oosterhout 07 november 2016
BANK: Rabobank – NL 43 RABO 1555.66.717

