Aan
nvraaggfiche
e: teaambuiildingg Urbaan Traail
De loo
opwedstrijjd Urban Trail:
T
unieeke teamb
building
Wil jij m
met je bedrijjf deelneme
en aan een unieke team
mbuilding? Samen mett je collega's loods
je rolsto
oelgebruikeers door de Urban Trail,, een loopw
wedstrijd vol trappen, kkasseien en
hellingeen. Lijkt onm
mogelijk? Met
M jouw hu lp en teamsspirit maken
n we dit waaar.
 eeen opportuniteit voorr je CSR: spoonsor Onafhankelijk Le
even vzw;
 zzet je bedrijjf in de kijke
er;
 bezorg men
nsen met ee
en beperkinng een onve
ergetelijke ervaring.
e

Wat vrragen we van jouw bedrijf?
Onafhan
nkelijk Leveen vzw neem
mt met mennsen met ee
en beperkin
ng deel aan de Urban Trail.
T
We
vragen uw bedrijf ons
o hierbij te
t ondersteeunen: finan
ncieel en/off door met uuw bedrijf een
e
n persoon m
met een han
ndicap helpe
en het trajeect van de Urban
U
team saamen te stellen die een
Trail af tte leggen.
De opbrrengst van deze
d
Urban Trail deelnname gaat in
ntegraal naa
ar Onafhan kelijk Leven
n vzw en
wordt ggebruikt om
m onze comm
municatie oover zelfstan
ndig leven met
m een bepperking verd
der uit
te breid
den.

Wat biieden wij jou?
 Een fantasttische teambuildingsacctiviteit waaarbij je tegelijkertijd eeen goed doe
el steunt
 De kans bieeden aan iem
mand met eeen beperkiing om deel te nemen aan een
loopwedstrrijd die ande
ers onmogeelijk zou zijn
n
 Een loper in
n een rolsto
oel (persoonn met een beperking)
b
per
p inschrijvvingsteam
 Kennismakiingsmomen
nt met alle ddeelnemerss en oefenm
moment mett de rollend
de
lopers
 V
Volledige ad
dministratie
eve afhandeeling met de organisatoren van dee Urban Traail
 Loopshirt in
nbegrepen in
i het inschhrijvingsbedrag
 ZZichtbaarheeid op Tshirts voor corrporate spo
onsors
 V
Vermeldingg van uw bedrijf via onzze commun
nicatiekanalen voor corrporate spo
onsors
een donors. Bedrijven/o
organisatiess en ingesch
hreven ploe
egen komenn zo op een
m
in het nieuws
positieve manier

Kies zeelf je spon
nsorformu
ule
Er zijn vverschillende formules om te steu nen:

Corporrate sponssor: vanaf 4000 eu
uro





JJe stelt een team same
en van 8 tott 10 lopers
V
Vermeldingg van logo op
o Tshirt enn alle comm
municatie
Logo met link naar bed
drijf op onzee website
TTshirt voorr alle loperss inbegrepe n



Inschrijving en
e praktische zaken regeelt Onafhankkelijk Leven vzw
v

Corporrate dono
or: vanaf 1000
1
euro






C
Corporate donor
d
of de
eelnemen m
met een team
m: minimaa
al 1000 euroo
JJe stelt een team same
en tot 10 lo pers (+100 euro per ad
dditionele looper)
V
Vermeldingg in alle com
mmunicatie
TTshirt voorr alle loperss inbegrepe n
Inschrijvingg en praktiscche zaken reegelt Onafh
hankelijk Leven vzw

Steuneen zonderr loopteam
m? Dat kan
 V
Vanaf 4000
0 euro vermelding in al le communicatie, logo op Tshirt een link en lo
ogo op
o
onze website
 V
Vanaf 1000
0 euro vermelding in al le communicatie
Hebt u m
meer vagen
n of andere suggesties om te spon
nsoren. Contacteer
xander@
@onafhankelijkleven.b
be of 09 2555 44 41.

Voor w
wie?
 Bedrijven
 KMO’s
 SService Club
bs

Contacct
Contacttpersoon: Xander Berb
bé
Email: xxander@onaafhankelijklleven.be
Websitee: www.onaafhankelijkle
even.be/ur bantrail
Adres: G
GrootBegijnhof 31
9040 Sin
ntAmandsb
berg (Gent)
Tel: 09 3
324 38 77
Fax: 09 324 38 79
ngnummer BE68 5230 8055 4434 (BIC is TRIO
O BEBB)
Rekenin

