Gezocht:
Sponsoren voor loopevenementen Iphitos
Elke vereniging is op zoek naar sponsoren. Iphitos organiseert
elk jaar drie tot vier wedstrijden in en rondom Losser waar in
totaal meer dan 1000 mensen aan mee doen en vele supporters
komen aanmoedigen. Voor deze evenementen zijn wij op zoek
naar kleine en grotere sponsoren om deze evenementen
mogelijk te blijven maken. Graag doen wij als vereniging ook
iets terug voor onze sponsoren, wat precies dat leest u
hieronder. Bijzondere wensen en sponsoring in natura zijn ook
van harte welkom! Onze tegenprestatie bespreken wij graag
met u.

Sponsorbedrag van € 125
Vermelding op website bij sponsoren
Eigen spandoek of banner bij loopevenementen Iphitos is mogelijk
Uitnodiging als gast of loper bij het evenement en de prijsuitreikingen.

Sponsorbedrag van €250
Vermelding op website bij sponsoren 3LLL,
een eigen doek/banner bij loopevenementen Iphitos in omgeving Start/Finish
Vermelding op sponsorbanner roll-up systeem, te plaatsen bij fotogenieke plekken
(inschrijving/prijsuitreiking/start/finish).
Mogelijkheid tot deelname aan clinic voor medewerkers
Uitnodiging als gast of loper bij evenementen en de prijsuitreikingen.

Sponsorbedrag van € 500
Dit is voor speciale wensen van sponsoren (bijvoorbeeld auto’s showen of andere tegenprestaties op
maat…) Verder gelijk aan sponsorbedrag van € 250.

Hoofsponsor van alle loopevenementen € 1500
Hoofsponsor van alle drie de hardloopevenementen van AV – Iphitos gedurende het hele jaar
ingaande de Drielandenloop in maart 2016.
De evenementen zijn: de Drielandenloop, 1e Dinkelcross in november en 2e Dinkelcross inclusief de
Canicross in februari 2017.
Vermelding op website bij sponsoren.
Een door Iphitos bekostigde banner bij evenementen in omgeving Start/Finish (ca 2 x 1 meter)
Deze wordt in overleg ontworpen en besteld.
Groot logo bovenaan de Roll up banner bij fotogenieke momenten.
Een aantal werknemers van uw bedrijf krijgen een hardloopclinic aangeboden van Iphitos
Uitnodiging als gast/loper bij de evenementen en de prijsuitreikingen.
Prijsuitreiking door sponsor is mogelijk in overleg.

De gemaakte afspraken goed vastleggen:
Wij zijn alle sponsoren zeer dankbaar dat ze de loopevenementen van Iphitos willen ondersteunen
financieel. Vele vrijwilligers zetten zich in voor een mooi aanbod aan loopevenementen in Losser.
Hieronder leggen we de gemaakte afspraken graag duidelijk vast.
Ondergetekende is bereid de loopevenementen van Iphitos te sponsoren tegen een bedrag van
€

De volgende bijzondere tegenprestaties zijn afgesproken buiten het hierboven vermelde pakket :
- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
U ontvangt voor de sponsoring een bevestiging per email en later een factuur van AV IPhitos. De
factuur wordt verzonden vlak voor de Drielandenloop op 28 maart 2016. Periode van sponsoring
gaat in op de Drielandenloop 28 maart 2016 tot en met de 2e Dinkelcross in 2017.
Contactgegevens met een omschrijving van de tegenprestatie en afspraken op maat graag per mail
vastleggen/bevestigen met contactpersoon sponsor + penningmeester@AV-Iphitos.nl

