Sponsor formules
Algemeen
Alle sponsorgelden zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van de expeditie en
specifiek voor het educatieve onderdeel ervan waar vermeld o.m. digitaal
platform in België, SOS Kinderdorpen op locatie.
Alle formules gelden voor de periode van één jaar en kunnen overeengekomen
worden zowel met firma’s, vennootschappen als eenmanszaken of individuele
personen.
Alle sponsorcontracten worden gesloten met de VZW Gannet.

Formule 1
Bedrag:
Wij bieden:

€ 500
Vermelding op de website onder de rubriek sponsoring.
Doorlinken van de Gannet website naar de eventuele site van
de sponsor.
Vermelding op de affiches verspreid door de VZW Gannet.
Mogelijkheid tot het ophangen van spandoeken of vlaggen
tijdens manifestaties georganiseerd door de VZW Gannet.

Formule 2
Bedrag:
Wij bieden:

€ 1500
Alle punten vermeld onder formule 1.
Plaatsen van het bedrijfslogo op beide zijden van de boot
(afmetingen maximum 400 cm²).
Het bedrijfslogo kan uitgebreid worden tot maximum 800 cm²
(bijkomende kostprijs € 1 per cm²).
De sponsor zorgt zelf voor het logo in zelfklevende film.

Formule 3
Bedrag:
Wij bieden:

€ 5000
Alle punten vermeld onder formule 1 en 2.
Verblijf aan boord voor 2 personen in een bestemming naar
keuze (exclusief transfers naar en van de boot en de boordkas
– zie reglement meezeilen).
De meezeilende personen dienen gekend te zijn tenminste 6
maanden voor het verblijf aan boord.
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Formule 4
Materiaalsponsoring
Ten behoeve van de realisatie van de educatieve projecten, zowel in België als
op locatie, evenals voor de veiligheid van de bemanning is er bijkomend
materiaal nodig.
Vooral de verbinding tussen het digitale platform en het schip (geeft ook de
mogelijkheid om locale klassen in verbinding te brengen met scholen in België) is
belangrijk.
Er zullen mogelijk twee systemen worden geïnstalleerd:
- een Sailmail verbinding via korte golf
- een Iridium verbinding.
Een lijst met materialen en bijhorende prijzen kan u terugvinden in bijlage 1. Het
materiaal kan zowel aangekocht worden door de sponsor zelf als door de VZW
Gannet na ontvangst van het overeenkomstige bedrag.
Wij bieden: Vermelding voor de periode van de expeditie in de tabel
materiaalsponsors met vermelding van het logo van de sponsor.
Het plaatsen van een link naar de eventuele eigen site van de
sponsor.

Formule 5
Projectsponsoring
In samenwerking met SOS Kinderdorpen worden een aantal educatieve projecten
opgestart op locaties binnen het geplande traject.
Voor het eerste gedeelte van de reis worden volgende plaatsen uitgekozen:
• Marokko – Agadir
• Kaapverdische eilanden
• Caraïben – Dominicaanse Republiek
Als sponsor kan u het geheel of een gedeelte van het financiële aspect op locatie
dragen. Per project wordt een bedrag van € 3 000 voorgesteld.
Wij bieden: Vermelding in de tabel der project sponsors + vermelding
• Voor de periode van de expeditie in de tabel
• Materiaalsponsors met vermelding van het logo van de
Sponsor.
• Het plaatsen van een link naar de eventuele eigen site van de
Sponsor.
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