Komt hier de naam van uw bedrijf
als hoofdsponsor?
Voor de zesde keer zal dit jaar de organisatie van de Zwemvierdaagse (Z4D) Oss in handen
zijn van de Stichting Zwemvierdaagse Oss. Deze stichting bestaat uit een drietal
bestuursleden die op vrijwillige basis een groots zwemevenement in Oss vertegenwoordigen.
Tevens worden zij geholpen door een groep vrijwilligers die in aanloop naar en tijdens het
evenement de organisatie ondersteunt. Voor de zwemveiligheid is er jaarlijks ondersteuning
van leden van de Reddingsbrigade Oss. Allen zetten zij zich belangeloos in voor een
wederom spetterend evenement. De begeleiding van een aantal onderdelen zal, zoals elk
jaar, verzorgd worden door stagiaires van Het Hooghuis.
De Zwemvierdaagse in Oss is een jaarlijks terugkerend evenement en zal ook dit jaar weer
plaatsvinden in het Golfbad Oss tijdens de herfstvakantie (22 t/m 27 oktober 2016). Meer
dan 350 deelnemers in alle leeftijdscategorieën beoefenen op hun eigen niveau meerdere
malen deze week hun favoriete sport: zwemmen.
Een spetterend evenement als dit is onnavolgbaar en heeft naast een maatschappelijk ook
een educatief karakter. Gezelligheid en saamhorigheid voeren, naast de sportieve prestaties,
de boventoon tijdens de Zwemvierdaagse. De diverse activiteiten, die regelmatig
plaatsvinden, zoals de mini-evenementen verzorgd door Het Hooghuis Lyceum, het
spartelen voor de kleintjes en de waterstormbaan verzorgd door de Z4D organisatie zullen er
toe bijdragen, dat de Zwemvierdaagse meer biedt dan alleen zwemmen.
Zoals u zult begrijpen is het als Stichting onmogelijk dit sportieve evenement te realiseren
zonder sponsoring door hen die sportstimulering, en de Zwemvierdaagse Oss in het
bijzonder, een warm hart toe dragen. Ook dit jaar bieden wij u de mogelijkheid uw naam te
verbinden aan dit evenement door middel van (hoofd) sponsoring. Voor de mogelijkheden/
voorwaarden van hoofdsponsoring en de andere vormen van sponsoring verwijzen wij u
graag naar de bijlagen.
Dit bijzondere evenement zal, zoals voorgaande jaren (zie bijlagen), ook dit jaar niet
onopgemerkt blijven in de media. Ook voor u zijn er mogelijkheden om uw bedrijf te
promoten tijdens de Zwemvierdaagse. U kunt dit doen door sponsor te worden van de
Zwemvierdaagse Oss. U draagt daarmee bij aan het slagen van het evenement en bezorgt
de meer dan 350 deelnemers een onvergetelijke week. Ook bereikt u met de geplaatste
reclame meer dan 1200 bezoekers die dagelijks deze week komen zwemmen zowel
recreatief als dan wel met de diverse zwemverenigingen.
Mocht u naar aanleiding van de diverse sponsorpakketten nog vragen hebben, dan kunt u
contact opnemen met de Stichting Zwemvierdaagse Oss via
contact@zwemvierdaagseoss.nl

SPONSORMOGELIJKHEDEN

 Naamsverbinding aan de Zwemvierdaagse Oss
Uw bedrijfsnaam wordt verbonden aan de Zwemvierdaagse Oss. Via website, media
en publiek zal uw bedrijf tijdens dit evenement op een optimale wijze onder de
aandacht worden gebracht.
 Omroepen tijdens het evenement
De Zwemvierdaagse Oss heeft een discotheek ingehuurd, die tijdens de diverse
geplande activiteiten uw bedrijfsnaam meerdere malen per dag zal vermelden.
 Het plaatsen van een bord of vlag
De mogelijkheid bestaat om tijdens het evenement aan het balkon in de zwemzaal
een bord of vlag te bevestigen; duidelijk zichtbaar voor deelnemers, publiek en
media. Bord of vlag dient door uw bedrijf aangeleverd te worden. Maximale afmeting:
2 x 1m.
 Het verstrekken van uw bedrijfspromotiemateriaal
U hebt de mogelijkheid om in deze week (22 t/m 27 oktober 2016) promotiemateriaal
te komen uitdelen. Ideaal om een bepaald product van uw bedrijf nog eens extra
onder de aandacht van onze bezoekers te brengen.
 Het verkopen van zwemgerelateerde artikelen
U hebt de mogelijkheid om in deze week (22 t/m 27 oktober 2016), zwem
gerelateerde) artikelen te verkopen. Ideaal om een bepaald product van uw bedrijf
nog eens extra onder de aandacht van onze bezoekers te brengen.
 Uw bedrijfsnaam verbonden aan een mini-evenement
Twee keer per dag zullen er zogenaamde mini-evenementen georganiseerd worden
door de studenten van Het Hooghuis. Vóór en na het evenement zal de discotheek
vermelden, dat uw bedrijf deze activiteit heeft mogelijk gemaakt.
 Als dank voor uw sponsoring
Als sponsor levert u een aanzienlijke bijdrage aan het evenement. Hiervoor willen wij
u graag bedanken op vrijdag 27 oktober 2016.
Na een week van veel gespetter en spektakel gaan we tijdens een zwemfeestavond
tussen 19.00 en 21.00 uur nog één keer “uit onze bol”. Graag nodigen wij u en uw
gezin uit voor deze feestavond in het Golfbad in Oss.

SPONSORMOGELIJKHEDEN
U kunt de Zwemvierdaagse Oss op diverse manieren financieel ondersteunen.
Er zijn vijf verschillende sponsorpakketten samengesteld, waaruit u kunt kiezen.
Sponsorpakket

Sponsorbedrag

Inhoud van het pakket
-

HOOFDSPONSOR

€ 2500,00
-

-

-

GOUD

€ 750,00
-

uw bedrijfsnaam wordt
verbonden aan de
Zwemvierdaagse Oss
via media, website,
promotiemateriaal, etc.
uw bedrijfslogo
prominent op de
deelnemerskaart en het
inschrijfformulier
het diverse malen
omroepen van uw
bedrijfsnaam tijdens het
evenement
het plaatsen een bord
en/of vlag
40 vrijkaarten voor het
Golfbad in Oss
op het evenement wordt
desgewenst uw bedrijfspromotiemateriaal
verspreid
uw bedrijfslogo op de
deelnemerskaart en het
inschrijfformulier
vermelding op de website
het diverse malen
omroepen van uw
bedrijfsnaam tijdens het
evenement
het plaatsen een bord of
vlag
20 vrijkaarten voor het
Golfbad in Oss
op het evenement kunt u,
desgewenst uw bedrijfspromotiemateriaal
verspreiden en/of
zwemgerelateerde
artikelen verkopen

SPONSORMOGELIJKHEDEN
€ 500,00

ZILVER

-

€ 250,00

BRONS

-

VRIEND VAN DE Z4D

€

vanaf 50,00

-

uw bedrijfslogo op het
inschrijfformulier
het diverse malen
omroepen van uw
bedrijfsnaam tijdens het
evenement
10 vrijkaarten voor het
Golfbad in Oss
op het evenement kunt u,
desgewenst, uw bedrijfspromotiemateriaal
verspreiden
vermelding op de website
op het evenement kunt u,
desgewenst uw bedrijfspromotiemateriaal
verspreiden
uw naam wordt vermeld
als sponsor van een minievenement
vermelding op de website
vermelding op de website
Op het evenement kunt u,
desgewenst uw bedrijfspromotiemateriaal
verspreiden.

We hopen u hiermee voldoende mogelijkheden te hebben geboden en zien met spanning
een positieve reactie van u tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Stichting Zwemvierdaagse Oss
Luuk Meeuwsen
Martijn Romijnders

-Penningmeester
-Secretaris

SPONSORFORMULIER
Bedrijfsgegevens
Naam

:

Adres

:

Postcode

:

Woonplaats

:

Telefoonnr.

:

E-mail

:

Functie

:

Contactpersoon:

Sponsorpakket
O

Hoofdsponsor

€ 2500,00

O

Goud sponsor

€ 750,00

O

Zilver sponsor

€ 500,00

O

Brons sponsor

€ 250,00

O

Vriend van Z4D

€

......

Datum: …… ………2016

Handtekening contactpersoon

U bent benaderd door:

................................................

Martijn Romijnders
Secretaris Zwemvierdaagse Oss
Contact: 06-20322002 / stichtingzwemvierdaagseoss@hotmail.com

Gelieve dit formulier te retourneren naar stichtingzwemvierdaagseoss@hotmail.com

