3 formules op uw maat
Communicatie

Brons

Zilver


Goud








Logo op printcommunicatie *
Logo op online communicatie *
Pagina op website



½ p. advertentie Bedrijvig Limburg **



Facebook: sponsored link - één week





Teamsponsoring
Contacten met teams/coaching
Mogelijkheid om een eigen team persoonlijk te
coachen en te ondersteunen.







Uitnodiging VIP-receptie op de finale







Koppeling van een team aan bedrijf







Inrichten van stand op regiofinale





Roll-up / banner in de zaal





Regiofinale

Gadget goodiebag







Afvaardiging juryleden







€ 1.000

€ 3.000

€ 6.000

* Logovermelding
 op de gepersonaliseerde folder (oplage: 12.000 ex.)
 op de website (www.techniekpromotie.be)
 op de aankondiging in Bedrijvig Limburg
 op de insert (inschrijvingsformulier) verspreid via diverse Kameractiviteiten
 op de deelnemerslijsten
 op de toolkit voor de scholen (handleiding voor de leerkrachten)
 op ‘techniek is de max’’: brochure voor deelnemers, scholen en ouders
 op het verslag in Bedrijvig Limburg
** Bedrijvig Limburg als medium
Bedrijvig Limburg is het maandblad/zakenmagazine van Voka - Kamer van Koophandel
Limburg.
 Verschijning: maandelijks (exclusief juli)
 Regio: Provincie Limburg en strategische contacten daarbuiten zoals bv. kabinetten
 Doelpubliek: Kaderleden en decisionmakers
oplage: 5000 exemplaren, wordt gelezen door 20.000 decision makers

Voka - Kamer van Koophandel Limburg / 'Huis van de Limburgse Ondernemer'
Gouverneur Roppesingel 51 - BE-3500 HASSELT
Tel. +32 11 56 02 27 - Fax +32 11 56 02 09
e-mail: cherly.freson@voka.be

Intekenformulier Sponsorship Voka - First® LEGO® League
Schooljaar 2017 - 2018
Aanspreking

 Mevrouw

 De heer

Voornaam
Naam
Bedrijf
Adres
Postcode
Plaats
BTW nummer
Telefoon
E-mail
Sector bedrijf

Wij tekenen in op de sponsorformule (aankruisen welke formule van toepassing is):

 Brons t.w.v. € 1.000 euro (excl. BTW)
 Zilver

t.w.v. € 3.000 euro (excl. BTW)

 Goud t.w.v. € 6.000 euro (excl. BTW)

Datum:

Handtekening:

Ondertekend mailen naar cherly.freson@voka.be of faxen op +32 11 56 02 09
t.a.v. Cherly Freson Stafmedewerker belangenbehartiging bedrijfsleven – onderwijs
Voka - Kamer van Koophandel Limburg / 'Huis van de Limburgse Ondernemer'
Gouverneur Roppesingel 51 - BE-3500 HASSELT
Tel. +32 11 56 02 27 - Fax +32 11 56 02 09
e-mail: cherly.freson@voka.be

