Steun de Leeuwenloop!

...en het prachtige gebied De Onlanden...
Op zondag 18 september organiseert Lionsclub Groningen Groote Griet voor al haar
relaties, familie en alle geïnteresseerden een wandelevenement in het prachtige
natuurgebied De Onlanden. Dit gebied grenst aan Groningen, aan de kant van Peize
en Hoogkerk, en het wordt door Natuurmonumenten beheerd.
Wij bieden u de unieke mogelijkheid om dit fantastische evenement te sponsoren!
Waarom Sponsoren?
Het Leeuwenloop-wandelevenement gaat tussen nu en eind september veel aandacht
krijgen. En daarmee krijgen sponsoren ook veel aandacht. Rekent u op:
● aandacht van de doelgroep: sportieve jonge families, wandel- en/of
natuurliefhebbers en in-en omwonenden van de Onlanden (Ter Borch, De
Kring, Hoogkerk), verwachte opkomst 300 deelnemers;
● vermelding sponsors op website en sociale media van het evenement;
● vermelding van het evenement in lokale en regionale media;
● aandacht voor de Leeuwenloop in het blad ‘Puur Natuur’ van
Natuurmonumenten (oplage 500.000) en op de Natuurmonumenten website.
Als sponsor steunt u met een geringe bijdrage een fantastisch goed doel, ervaart u
zelf de Leeuwenloop in de Onlanden en maakt u de realisatie van een blijvende
herinnering aan de Leeuwenloop in de vorm van een natuureducatiepakket voor
kinderen mogelijk.
Bij bijzondere sponsoring is vermelding op flyers, posters of vermelding bij de
oplevering van het doel bespreekbaar.
Hoe wordt uw geld besteed?
Uw bijdrage zorgt er rechtstreeks voor dat we het goede doel kunnen realiseren: uw
bijdrage wordt 100% voor de realisatie hiervan gebruikt. Uitzondering hierop zijn een
aantal 'in natura sponsoring'-pakketten die we aanbieden. De organisatie wordt
kosteloos door de Lionsclub Groningen Groote Griet verzorgd. Ook
Natuurmonumenten verstrekt belangeloos haar medewerking.
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Sponsorpakketten

We werken met een drietal basis sponsorpakketten. Natuurlijk is het altijd mogelijk om bij
bijzondere suggesties hiervan af te wijken. U kunt de organisatie hiervoor benaderen.
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Naast deze basissponsorpakketten zijn we op zoek naar sponsoren voor:

Sponsor 'Leeuwenloop Herinnering'
We willen de deelnemers aan de Leeuwenloop graag met een blijvend aandenken naar
huis laten gaan. We denken hierbij aan een houten vogelhuisje, waarop 'Leeuwenloop
2016, bedankt voor uw deelname' staat.
Daarnaast is plaats voor UW LOGO op deze tastbare herinnering, wanneer u dit pakket
voor uw rekening neemt!
Dit is de eerste Leeuwenloop, dus over deelnemersaantallen kunnen we slechts
speculeren, maar we schatten het aantal deelnemers in op 300.
Van dit pakket is er slechts 1 beschikbaar.

€ < natura>
Sponsor 'Leeuwenloop Animatie'
De Leeuwenloop wordt aangekleed met animatie en activiteiten voor kinderen en
volwassenen. Denk aan een speurtocht, een clown, schminken, geo-caching, etc. Wanneer
u denkt hierbij te kunnen helpen is dit zeer welkom!
Afhankelijk van uw bijdrage, idee en wensen belonen we uw bedrijf in lijn met
bovenstaande sponsorpakketten of een andere vorm van 'zichtbaarheid'.
Van dit pakket zijn er maximaal 3 beschikbaar.

€ <natura>
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