Informatiemap
Sponsorpakketten 2022-2023
Junior Kamer Venray

Inleiding:

Geachte lezer,
Graag stellen wij ons even voor. Junior Kamer Venray is een solide, ambitieuze en ondernemende
vriendenclub. U kent ons wellicht van onze initiatieven zoals Speelstad, de Pepernotenfuif, de Bedrijvenronde,
Drums Bites Drinks (opvolger Tour of Taste) en het Kanjerontbijt
Met de opbrengsten van onze fundraisers realiseren we aansprekende projecten. Zo zijn we de grondleggers
van stichting Hard voor Hart, Logeerhuis Kapstok en speeltuin Het Speelvlak.
Momenteel richten we ons op de realisatie van een Spettervallei.
Voor meer informatie www.jkvenray.nl
Zonder sponsoren waren deze prachtige projecten niet haalbaar geweest. Graag doen wij daarom een beroep
op u. Draagt u Venray een warm hart toe en wilt u graag bijdragen aan de realisatie van onze sociale en
maatschappelijke initiatieven dan nodigen wij u uit zich te verbinden aan Junior Kamer Venray doormiddel van
één van onze sponsorpakketten.
Hartelijk dank!

Hoogachtend,
Boy Boom| Voorzitter 2022

Uitgangspunten sponsorbeleid:
Om de sociale initiatieven van de Junior Kamer Venray te (blijven) realiseren zijn sponsoren onmisbaar. Om
een goede samenwerking te realiseren staan drie elementen centraal:
1. Relevantie voor de sponsor
2. Verbondenheid met de sociale projecten van JKV
3. Een goede relatie met als doel om gezamenlijk sociaal maatschappelijke relevantie toe te voegen.

Die uitgangspunten zijn uitgewerkt in drie sponsorpakketten.

Sponsorpakket: Vriend van Junior Kamer Venray

€ 300,-

Als “Vriend van JKV” omarm je via een sponsorbijdrage de lokale initiatieven van de Kamer.
Laat als ondernemer zien dat je iets goeds wil doen voor Venray. Daarvoor maken we je sponsor van de mooie
evenementen die wij organiseren. Via een logo vermelding tijdens onze evenementen komt onze vriendschap in
lokale media, flyers, posters en spandoeken tot uiting.
Vriend van JKV:
- Logo vermelding bij Speelstad en 2 vrijkaartjes
- Logo vermelding bij de Pepernotenfuif en 2 vrijkaartjes
- Logo vermelding bij de Bedrijvenronde
- Opname in “vrienden van JKV” op website Junior Kamer Venray
- Een mooie avond tijdens ons culinair / zakelijk event (momenteel Drums Bites Drinks (2 personen)

Sponsorpakket: Ambassadeur van Junior Kamer Venray

€ 500,-

Als “Ambassadeur” omarm je via een sponsorbijdrage de lokale initiatieven van de Kamer.
We laten je aan het woord in onze eigen bedrijvencourant die huis aan huis in Venray wordt bezorgt. Je krijgt
een eigen spandoek bij Speelstad en de Pepernotenfuif en als ambassadeur krijg je een prominente rol in al
onze uitingen.
Ambassadeur:
- Eigen spandoek bij Speelstad en 4 vrijkaartjes
- Eigen spandoek bij de Pepernotenfuif en 4 vrijkaartjes
- Logo vermelding bij de Bedrijvenronde en advertentieruimte in Bedrijvencourant (25.000 oplages Huis-aanHuis)
- Opname in “Ambassadeur van JKV” op website Junior Kamer Venray
- Een mooie avond tijdens ons culinair / zakelijk event (momenteel Drums Bites Drinks (2 personen)

Sponsorpakket: Partner van Junior Kamer Venray

€ 700,-

Als “Partner” omarm je via een sponsorbijdrage de lokale initiatieven van de Kamer en heb je inspraak in onze
uitingen.
Ben je op zoek naar een specifieke prestatie vanuit ons dan denken wij daarin graag mee.
En door je sponsoring ben je een Partner die samen met ons het project “Spettervallei” realiseert.
Dat zal daarom ook vereeuwigd worden bij de oplevering.
Partner:
- Partnervermelding oplevering Project
- Eigen spandoek bij Speelstad en 6 vrijkaartjes
- Eigen spandoek bij de Pepernotenfuif en 6 vrijkaartjes
- Logo vermelding bij de Bedrijvenronde en advertentieruimte in Bedrijvencourant (25.000 oplages Huis-aanHuis)
- Opname in “Partner van JKV” op website Junior Kamer Venray
- Een mooie avond tijdens ons culinair / zakelijk event (momenteel Drums Bites Drinks (4 personen)

Overige
- Prijzen zijn per jaar
- Looptijd pakket is minimaal 2 jaar
- Wil je naamgever worden van één van onze activiteiten neem contact met ons op. We leveren graag maatwerk!

