OPROEP SPONSORING IJSGALA 10-03-2018
Beste kandidaat sponsor ,

Kunstschaatsen is een prachtige sport met heel wat opkomend talent in Vlaanderen en groeiende
media aandacht .
Onze schaatsclub, met zowat 400 leden de grootste Belgische kunstschaatsclub, tracht al meer dan
30 jaar zowel de recreatieve als de competitieve schaatsers kwaliteitsvol te begeleiden.
Jaarlijks kunnen onze leden meeschaatsen in een grote en druk bezochte ijsshow, het gala van de
Gentse Schaatsclub Kristallijn.
Dit heeft evenwel een prijskaartje. Financieel kan de club dit enkel dragen dankzij de steun van U,
sponsors die de schaatssport een warm hart toedragen.
In ruil voor een welgekomen bijdrage bieden we onze galasponsors standaard (andere sponsoring is
steeds bespreekbaar) volgende publicitaire mogelijkheden in het programmaboekje (A5 formaat,
kleurendruk) van het gala aan :
-

25€ : ¼ blad in het programmaboekje van ons clubgala + 1 vrijkaart voor het gala

-

50€ : ½ blad in het programmaboekje van ons clubgala + 2 vrijkaarten voor het gala

-

100€ : 1 blad in het programmaboekje van ons clubgala + 4 vrijkaarten voor het gala

U ontvangt hiervoor een factuur waardoor deze publiciteit fiscaal aftrekbaar is.
Daarnaast organiseren we tijdens ons gala een tombola. Langs deze weg willen wij U dan ook
vriendelijk vragen of het eventueel mogelijk is, ons een prijs of waardebon te schenken voor deze
tombola. De geschonken prijzen kunnen meegegeven worden aan onze leden, onze bestuursleden of
afgegeven worden in de cafetaria van de ijsbaan.
Heb je een bedrijf en wil je graag sponsoren of ken je iemand die dit zou willen doen, laat het ons
weten via alex.bambust@telenet.be. Verdere modaliteiten vindt u onder deze brief.

Hopende op uw sportieve medewerking,

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van de Gentse Schaatsclub Kristallijn

Gentse Schaatsclub Kristallijn
Maatschappelijke zetel : Warmoezeniersweg 20, 9000 Gent
Mailadres : gskristallijn@gmail.com website : www.gskristallijn.be
Clubrekening : BE80 0013 5200 3477 BIC :GEBABEBBXXX

Modaliteiten sponsoring programmaboekje :
-

Tegen 19 februari dienen de wens tot sponsoring + de gekozen formule +uw
contactgegevens kenbaar gemaakt te worden via mail naar alex.bambust@telenet.be .

-

De club maakt een factuur die u wordt bezorgd en waarna u het bedrag stort op onze
rekening of afgeeft aan uw contactpersoon binnen de club.

-

Tegen 19 februari dienen we ten laatste de advertentie te ontvangen. Dit kan gebeuren in
JPEG, GIF, TIFF of PDF formaat.
•
Voor een volledig blad is dit een staande advertentie die op A5 grootte wordt
afgedrukt
•
Voor een half blad is dit een liggende advertentie die op A6 grootte wordt afgedrukt
•
Voor ¼ bladzijde is dit een staande advertentie die op A7 grootte wordt afgedrukt.
Voorbeelden van vorige jaren kunnen u getoond worden.

-

Na het ontvangen van uw bijdrage ontvangt u uw vrijkaarten
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