JUNIOR KAMER OLDENZAAL PRESENTEERT:

Te Land Ter Zee en in de Lucht
De Junior Kamer Oldenzaal komt met een nieuw evenement gebaseerd op
het legendarische tv-programma Te land, ter zee en in de lucht. Op 15 juli
2022 zal Het Hulsbeek het decor zijn van “Tobbedansen”. Bij Tobbedansen
proberen deelnemers met een zelfgemaakte tobbe, kist of krat, startend vanaf een vertrekpunt boven aan een helling, zo snel mogelijk een wedstrijdtraject glijdend en varend af te leggen om de finishbel te bereiken. “De race zal
voor veel zomers plezier zorgen bij jong en oud en we verwachten dan ook
veel deelnemers en belangstellenden” zo vertelt Boy Peters voorzitter van de
Junior Kamer Oldenzaal. “Het Hulsbeek zal voor één dag worden omgetoverd
in een gezellig terrein met een geweldig parcours. Met de race vanaf het eiland tussen de bruggen, het publiek op de wal en entertainment in en op het
water is er voor elk wat wils. Ook zullen volop horecavoorzieningen aanwezig
zijn en is er een muzikaal programma.”
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Sponsorpakketten
Gold
Als gold sponsor van ‘Te land ter zee en in de lucht JCI’ bent u niet alleen
de steunpilaar van het evenement maar bieden we u ook de mogelijkheid
uw naam te verbinden aan het evenement.

Het Gold sponsorpakket
→ Heeft het recht om zijn naam aan het evenement te koppelen
→ Geniet maximale exposure
→ Bedrijfsnaam op schans
→ Mag zich bij het publiek als hoofdsponsor bekend maken
→ Wordt in alle uitingen (programmaboekjes, advertenties, artikelen etc.)
als hoofdsponsor bekend gemaakt met naam en logo
→ Mag een advertorial opnemen in het programmaboekje
→ Krijgt een toegang tot het VIP-eiland voor 10 personen
→ Extra tafelgasten €50,- per persoon
→ Vip-tafel aan het water met zicht op de baan
→ Onbeperkt eten, streekfood: lokale producten
→ Onbeperkt drank
→ Gratis deelname TLTZ
→ Gratis parkeren
De bijdrage voor deze unieke kans is €5.000,-
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Sponsorpakketten
Silver sponsor
Als silver sponsor helpt u niet alleen ‘Te land ter zee en in de lucht JCI’
te organiseren, maar geniet u ook van alle bijkomende voordelen.

Het Silver sponsorpakket
→ Geniet maximale exposure
→ Bedrijfsnaam op de baan
→ Wordt in alle uitingen (programmaboekjes, advertenties, artikelen etc.)
als silver sponsor bekend gemaakt met naam en logo
→ Krijgt een toegang tot het VIP-eiland voor 10 personen
→ Extra tafelgasten €50,- per persoon
→ Vip-tafel aan het water met zicht op de baan
→ Onbeperkt eten, streekfood: lokale producten
→ Onbeperkt drank
→ Gratis deelname TLTZ
→ Gratis parkeren
De bijdrage voor deze unieke kans is €2.500,-
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Sponsorpakketten
Brons Sponsor
Dankzij de brons sponsoren van ‘Te land ter zee en in de lucht JCI’ is het
mogelijk een legendarische schans op het Hulsbeek te realiseren.

Het Brons sponsorpakket
→ Geniet veel exposure
→ Wordt op alle uitingen vermeld als sponsor met naam en logo
→ Krijgt toegang tot het VIP-eiland voor 8 personen
→ Krijgt een VIP tafel voor 8 personen toebedeeld
→ Extra tafelgasten €50,- per persoon
→ Onbeperkt drank
→ Onbeperkt eten, streekfood: lokale producten
→ Gratis deelname TLTZ
→ Gratis parkeren
De bijdrage voor deze unieke kans is €1.500,Een Cosponsor kan ook een leverancier zijn als gesponsord wordt
met goederen en diensten met een vergelijkbare waarde.
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Sponsorpakketten
Tafelsponsor
Wilt u zich toch via een kleine sponsoring verbinen aan ‘Te land ter zee en
in de lucht JCI’, dan is tafelsponsor de uitgelezen kans.

Het tafelsponsor pakket
→ Toegang tot het VIP-eiland
→ Krijg een VIP tafel voor 5 personen toebedeeld
→ Extra tafelgasten €50,- per persoon
→ Vermelding als sponsor met naam en logo
→ Onbeperkt eten, streekfood: lokale producten
→ Gratis parkeren
De bijdrage voor deze sponsoring is €500,-
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Junior Kamer Oldenzaal
Het evenement Te land, ter zee en in de lucht wordt op initiatief van
Junior Kamer Oldenzaal georganiseerd. De Junior Kamer Oldenzaal wil
met het evenement een spektakel in Oldenzaal neerzetten en tevens
een positieve bijdrage leveren aan het goede doel. De JCI Oldenzaal is
onderdeel van Junior Kamer Nederland, wat weer onderdeel is van Junior
Chamber International; één van de grootste netwerken ter wereld. JCI
heeft als voornaamste doel de persoonlijke ontwikkeling van haar leden
en het bijdragen aan positieve veranderingen in de maatschappij. Sinds de
oprichting in 1990 heeft JCI Oldenzaal, ook wel ‘Junior Kamer Oldenzaal’,
diverse projecten geïnitieerd en succesvol afgerond. Voorbeelden hiervan
zijn Keep them Rolling, Oldenzaal 50 jaar vrij, de ATB Route op Het Hulsbeek
en de ‘total make-over’ van de restauratie in station Oldenzaal. Meer recent
heeft de Junior Kamer het IJsbaan Project geiniteerd, waarbij gedurende de
decembermaand een IJsbaan werd gerealiseerd in centrum Oldenzaal. Op
de ijsbaan konden bedrijven curlen en schoolgaande jeugd gratis schaatsen.
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