Sponsoren van Didit betekent uw naam verbinden aan een
sportieve, jonge organisatie met grote ambities!
Didit is een jonge en dynamische organisatie met grote ambities. In 2016 zijn er in Utrecht
drie trajecten gestart met een totaal van acht deelnemers, maar wij willen uiteraard meer!
Het is onze ambitie om op steeds meer locaties in Nederland de trainingen van Didit aan te
bieden om zo meer chronisch zieke jongeren op weg te kunnen helpen naar meer energie.
Wij streven naar Didit-trainingen in vijf grote steden in Nederland in 2020 en daar hebben
wij úw hulp hard bij nodig!
Voor uw bedrijf betekent bovenstaande veel exposure: Didit traint op wisselende locaties en
neemt regelmatig deel aan (hardloop)evenementen in Nederland. Flyers en posters van Didit
liggen verspreid in de regio Utrecht in de verschillende ziekenhuizen en zorginstellingen. De
website van Didit wordt bezocht door zowel deelnemers als verwijzers, bedrijven en
geïnteresseerden. Daarnaast staat Didit in nauw contact met verschillende patiëntenverenigingen.
In dit document vindt u de verschillende mogelijkheden tot sponsoring van Didit in 2017.
Voor alle sponsormogelijkheden van Didit geldt dat, als u specifieke wensen heeft, wij daar
natuurlijk voor open staan. Heeft u interesse in sponsoring van Didit of heeft u vragen?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@sportvoorenergie.nl.
Voor meer informatie over stichting Didit kijk op www.sportvoorenergie.nl.

Sponsorpakketten 2015
Pakket 1:
Per contractjaar:
-

Het logo van uw bedrijf in de informatieboekjes van de deelnemers van Didit.
Een vermelding op de sponsorpagina op de website van Didit met een verwijzing naar
de website van uw bedrijf.

Pakket 2:
Per contractjaar:
-

-

-

€ 2000,-

Het logo van uw bedrijf in de informatieboekjes van de deelnemers van Didit.
Het logo van uw bedrijf op iedere pagina van de website van Didit.
Een vermelding op de sponsorpagina van de website van Didit met een verwijzing
naar de website van uw bedrijf.
Het logo van uw bedrijf op het spandoek van Didit. Deze wordt tijdens de trainingen
op locatie en tijdens evenementen opgehangen.
Het logo van uw bedrijf op de flyers en posters van Didit. Deze flyers en posters
liggen verspreid door regio Utrecht in de ziekenhuizen en zorginstellingen.

Pakket 4:
Per contractjaar:
-

€ 500,-

Het logo van uw bedrijf in de informatieboekjes van de deelnemers van Didit.
Een vermelding op de sponsorpagina van de website van Didit met een verwijzing
naar de website van uw bedrijf.
Het logo op iedere pagina van de website van Didit.

Pakket 3:
Per contractjaar:
-

€ 200,-

€ 3500,-

Het logo van uw bedrijf in de informatieboekjes van de deelnemers van Didit.
Het logo van uw bedrijf op iedere pagina van de website van Didit.
Een vermelding op de sponsorpagina van de website van Didit als ‘(één van de)
hoofdsponsor(en)’ met een verwijzing naar de website van uw bedrijf.
Het logo van uw bedrijf op het spandoek van Didit. Deze wordt tijdens de trainingen
op locatie en tijdens evenementen opgehangen.
Het logo van uw bedrijf op de flyers en posters van Didit. Deze flyers en posters
liggen verspreid door regio Utrecht in de ziekenhuizen en zorginstellingen.
Vermelding van uw bedrijf in de mails met contacten van Didit.
Het logo van uw bedrijf op de shirtjes van de deelnemers en trainers van Didit. Deze
zullen zowel tijdens de trainingen als tijdens evenementen gedragen worden.

Pakket 5:
Natura sponsering
U kunt stichting Didit ook ondersteunen door het ter beschikking stellen van producten of
diensten die nodig zijn om de activiteiten van Didit te kunnen voortzetten. Afhankelijk van
de waarde omgerekend in geld, krijgt u van ons een tegenprestatie conform één van de
bovenstaande pakketten. Een opsomming van enkele mogelijkheden tot natura sponsering:
- Trainingsmaterialen zoals gewichten en pionnen.
- Opleidingen voor onze trainers.
- Kleding voor de deelnemers en trainers.
- Materiaal voor de startpakketten van onze deelnemers (denk hierbij aan bidons,
informatieboekjes, logboekjes, etc.).
Dit is slechts een eerste opsomming. Indien u producten of diensten wilt aanbieden die hier
niet tussen staan, neem dan vooral contact met ons op!
We zien uw donatie met veel enthousiasme tegemoet en kijken nu al uit naar een samenwerking waarin meer energie voor chronisch zieke jongeren centraal staat!

