SPONSORING EDUCAIDED 2019
Ieder jaar halen we met EducAIDed geld op voor onderwijsprojecten in ontwikkelingslanden. Naast de
vermogensfondsen die we aanschrijven organiseren we ook ieder jaar een aantal activiteiten. Voor deze
activiteiten zoeken wij sponsoren vanuit het bedrijfsleven. Dit jaar hebben we 2 activiteiten vlak na elkaar
gepland staan. Dit jaar gaan we geld binnenhalen voor 2 projecten in Uganda. Bouw van scholen staat
hierin centraal. Het totale bedrag dat we voor de projecten nodig hebben is rond de €32.000,Run4Educaided : 200 - 250 deelnemers die meedoen aan de kidsrun 1km of de run van 5 of 10km meer
info https://www.educaided.org/run4educaided
AIDition: muziekfestival in Simplon waar 10 bands optreden voor 300 - 350 bezoekers meer
info http://www.aidition.nl/
Graag horen we of jij/ jullie willen overwegen om bij te dragen aan beter onderwijs in Uganda.
Pakket 1: Sponsoring van de Run4Educaided
Sponsoring van de run voor €150,-, logo op website run4educaied, social media, logo mag je ook zelf
gebruiken in eigen communicatie, vlaggen bij run (zelf meenemen)
Pakket 2: Deelname aan de Run4Educaided met bedrijventeam
Deelname aan de bedrijvenloop van 5 km met 1 team van max 6 personen voor €125,- + nazit (borrel +
hapjes). Ieder volgende team is €100,- per team.
Pakket 3: Sponsoring en deelname aan de Run
Sponsoring en deelname met een bedrijventeam (4-6 personen) : €250,Ieder extra team €100,Pakket 4: Sponsoring Aidition
Sponsoring van Aidition voor €250,-, logo op website Aidition, social media, logo mag je ook zelf
gebruiken in eigen communicatie, logo ook zichtbaar op de avond zelf. Je krijgt 4 toegangskaarten en 4
consumpties per persoon. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om extra tickets bij te kopen voor €10,- per
ticket (normaal prijs €15,-)
Pakket 5: Combi van pakket 1 en pakket 4
Voor de inhoud zie boven, prijs voor dit pakket is €375,Pakket 6: Combi van pakket 2 en pakket 4
Voor inhoud zie hierboven, prijs voor dit pakket is €325,Pakket 7: Combi van pakket 3 en pakket 4
Voor de inhoud zie hierboven, prijs voor dit pakket is €475,-
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