SPONSORDOSSIER

Zemst for life
Ieder jaar organiseert de radiozender Studio Brussel rond de kerstperiode de populaire actie
‘Music For Life’. 10 enthousiaste jonge of jongvoelende mensen uit Zemst willen, met medewerking van tal van Zemstenaren en Zemstse verenigingen, eind 2017 een event “Zemst for life” organiseren, onder de vlag van Music for Life. Het evenement vindt plaats van vrijdag 22 december
om 17 uur tot zondagnacht 24 december 2017 om 04 uur. Locatie: de terreinen op en rond de
Melkerij en FC Zemst. De happening wordt een cultureel en geanimeerd gegeven met benefietacties voor het goede doel, met muziek, optredens, radio maken, animatie, sport en spel voor jong
en oud, optredens, DJ’s, party’s, attracties, hapjes, een brunch, … allemaal rond één centraal
podium. Radio Randstad brengt alles 36 uur lang live op antenne. De goede doelen die Zemst for
Life deze keer wil steunen: Antikankerfonds, VZW Villa Clementina en VZW Ouders van verongelukte kinderen-Stars Forever.
Zetten, met de hulp van vele tientallen anderen, hun schouders achter dit project:
Laura Schoevaers
Ellen Derycke
		
Miguel Polido Pilo
Bart Coopman
		
Dautzen Jaspers
		

Wout Calluy (Cman)
Sonny Deman
Karolien Calluy
Elise Chevalier
Tom Develter

Ons doel : goede doelen
De opbrengst van Zemst For Life 2017 zal gaan naar volgende goede doelen:
-

Antikankerfonds
Het Antikankerfonds is een private stichting die op onderzoek gebaseerde informatie verstrekt over kankerbehandelingen en
financiering verleent voor de ontwikkeling van een aantal beloftevolle kankertherapieën.

-

Ouders van verongelukte kinderen/Stars Forever
Ouders van verongelukte kinderen heeft een drievoudige missie:
- hulp, begeleiding en ondersteuning bieden aan families die een kind verloren in een verkeersongeval;
- verbetering nastreven van de professionele opvang en de begeleiding van de families van verkeersslachtoffers;
- sensibilisering inzake verkeersveiligheid, met bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren.
Stars Forever bundelt acties van de familie en vrienden van Zemstse verkeersslachtoffers

-

Villa Clementina
Villa Clementina is een centrum, gelegen aan de Brusselsesteenweg in Zemst, voor inclusieve kinderopvang voor jonge
kinderen met en zonder beperking.

Een blik op de terreinopstelling ……

HOE WERKT DE SPONSORING?
Via de website

Specials

U kunt sponsorbedragen ingeven via de website; surf daarvoor naar
www.zemstforlife.be rubriek sponsors.

U kan ook een special kiezen. De komende weken kunnen er specials
toegevoegd worden op de site!

Via ons sponsoringcontract
U kunt ook het sponsoringcontract achteraan dit sponsordossier
invullen door uw keuze te maken voor een sponsorpakket en het
contract door te mailen of door te faxen.

Sponsorpakketten
Affiche, website en

sociale media

Sponsorbedrag

Raamsticker, mutsen

U ontvangt raamstickers
Publicatie van logo op en affiches van Zemst for
bovenstaande media life en twee Zemst for lifemutsen

Tijdens evenement

Spandoeken,
plasmascherm en
gereserveerde tafel
tijdens afterwork en
toegang tot de VIP-corner

Radiohits

30 minuten eigen gekozen
plaatjes op de radio tijdens de
uitzending.

Radiospot

Wij maken voor u een
professionele radiospot voor uw
bedrijf en zenden deze uit

750 EUR

TYPE
Type A C

500 EUR

Type B
TYPE B

250 EUR

Type C A
TYPE

Specials
Tickets vip Brunch
Aantal:

1

U ontvangt 1 ticket
waarmee u toegang
krijgt tot onze VIP Brunch
op 23/12/2017.

€ 35,-

HOOFDSPONSOR
Wij bieden aan onze sponsors ook de mogelijkheid om van onze all-in formulle te
genieten. Hierdoor wordt u samen met de andere geïnteresseerden één van onze
hoofdsponsors.
Als één van onze hoofdsponsors van ons evenement heb je recht op onderstaande
zaken:
-

Publicatie van het logo op de affiches
Publicatie van het logo op de website
Extra vermelding op de website onder de rubriek “Powered By”
Publicatie van het logo op de sociale media
Publicatie op de Plasma schermen tijdens het evenement
Twee mutsen van Zemst for Life
Hangen van spandoeken op het evenement
5 kaarten voor de Afterwork op vrijdagavond
2 vrijkaarten voor de VIP-Brunch op zaterdag
Toegang tot de VIP-corner
30 minuten eigen gekozen plaatjes op de radio tijdens de uitzending.
We bellen jou op voor een korte babbel
We produceren helemaal op maat een radiospot voor je firma.
Drankbonnen
Eetbonnen

€2 000-

ZIJN ER SPECIALE SPONSORFORMULES?
WAT MET FISCALE AFTREKBAARHEID?
Als U interesse hebt om te sponsoren, maar U vond niet direct uw
gading in een van onze sponsoringpakketten, of U wil sponsoren “in
natura”, dan zijn ook flexibele sponsorformules bespreekbaar en
mogelijk.
Neem met ons contact via sponsors@zemstforlife.be of tel. met sponsoringverantwoordelijke Bart Coopman via 0479/66.46.66
Uw sponsoringbudget is op? Dan kan uw bedrijf of kunnen uw
personeelsleden natuurlijk ook een benefietactie op touw zetten om
onze geode doelen te steunen. Meer info daarover vind je op www.
zemstforlife.be. Registreer op de site uw actie!
Allle gesponsorde bedragen zijn fiscaal aftrekbaar (artikel 49 Wetboek Inkomstenbelastingen)
Op het gesponsorde bedrag moeten wij geen BTW aantrekenen; wij
zijn niet BTW-plichtig

Sponsorovereenkomst
Ik, (naam en voornaam van de ondergetekende), ………………………………………………….……….……..…. verantwoordelijke voor het bedrijf/de zaak,
………………………………………………………………..(naam van de zaak), wens ………………....... EUR (vrij van BTW) aan Zemst For Life te betalen
voor publiciteit in overeenstemming met het sponsordossier.
Ik kies voor sponsorpakket type A – B – C (schrappen wat niet past) en/of volgende special(s): …………….…………….…………….…………….……
Gegevens van de zaak:
Straat + nummer:
…………………………………………Postcode + gemeente: …………………………………………………………………………
Telefoonnummer:
……………………E-mailadres: ……………………………………………BTW-nummer:…………………………………………
Logo:
Logo van het bedrijf of de zaak wordt opgestuurd naar sponsors@zemstforlife.be
Betalingswijze:
-Via overschrijving op Iban rekeningnummer: BE62 7512 0877 5261 met vermelding van naam van zaak + “Publiciteit ZFL 2017”
-contant (formulier hieronder wordt ingevuld en een kopie wordt aan u overhandigd als ontvangstbewijs)
Betalingsbewijs/debetnota:
U ontvangt na ondertekening van de sponsorovereenkomst of overschrijving een debetnota als betalingsverzoek of bewijs van uw bijdrage (ook voor de fiscus)
Bij contante betaling:
Hierbij bevestig ik, ondergetekende ………………………………………….……………………………, vertegenwoordiger van de feitelijke vereniging Zemst
For Life de som van ……………. EUR ontvangen te hebben van firma/zaak …………..…………………..………………………….…..
Opgemaakt te Zemst op …………..………2017
Naam + handtekening sponsor								Naam + handtekening ontvanger

De ondertekende sponsorovereenkomst kan gemaild worden naar sponsors@zemstforlife.be of gefaxt naar 02/42.300.32

