sponsorinformatie

Sponsor worden?
In deze brochure kunt u de diverse sponsormogelijkheden vinden. Heeft u producten of
diensten die wij nodig hebben voor de opzet van Swim to Fight Cancer Haarlem, dan kunt u
ook in overleg, barteren.
De Belastingdienst heeft Stichting Fight cancer aangemerkt als Algemeen Nut
Beogende Instelling, waarmee wij de ANBI status hebben verkregen. Dit levert fiscaal
voordeel op: Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of
vennootschapsbelasting :-)
En Fight cancer hoeft over donaties geen schenkingsrecht te betalen. Dat betekent dat
alle donaties nog effectiever besteed kunnen worden! Ons fiscale nummer is 852969284.
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Interesse? Of heeft u meer informatie nodig? Dan kunt u altijd contact opnemen met onze
sponsorcommissie:

mensen krijgt kanker.
In totaal krijgen in Nederland
meer dan 100.000 mensen per
jaar kanker.
Dit zijn 12 mensen

Swim to Fight Cancer Haarlem 2020

per uur!

Swim to Fight Cancer is een uniek zwemevenement waar honderden enthousiaste
zwemmers in diverse steden aan meedoen. Niet alleen vanwege het sportieve element,
maar ook om zoveel mogelijk geld op te halen voor Fight cancer, een stichting die fondsen
werft voor wetenschappelijk kankeronderzoek en preventie via KWF Kankerbestrijding.
En daar is iedereen bij gebaat!
Op 6 september 2020 zal dit grootse evenement voor de derde keer in en om het
Haarlemse Spaarne worden gehouden.
Hoe groter de opzet van het evenement, hoe meer deelnemers en dus geld voor het
broodnodige kankeronderzoek. Derhalve doen wij en de commissie van aanbeveling een
beroep op het bedrijfsleven van Haarlem en omstreken om er samen met ons een geweldig
evenement van te maken.
We zijn ambitieus en streven ernaar om het resultaat van twee jaar geleden te
verdubbelen. Zowel qua opbrengst als aantal deelnemers maar zeker ook qua sponsoren.
U kunt, als sponsor, rekenen op veel belangstelling, niet alleen van duizenden toeschouwers,
maar ook vanaf maart 2020 van de (lokale) pers, radio en TV. Uiteraard staan Gemeente
Haarlem en omringende gemeenten helemaal achter dit prachtige evenement.
Uw bedrijfsnaam mag hier beslist niet ontbreken!

Martine Bruin
Marielle van Meerwijk
Bob Witjas

bruin_martine@hotmail.com
marielle@zaamen.nl
bob@witjas.nl

06 - 4602 5846
06 - 4611 4353
06 - 5464 3787

Commissie van aanbeveling
Jos Wienen, burgemeester Haarlem
Marc Lammers, ambassadeur Swim to Fight Cancer landelijk
Marcel Schouten, wereldkampioen openwaterzwemmen, ambassadeur Swim to F.C. Haarlem
Dennis van der Geest, ambassadeur Swim to Fight cancer Haarlem
Floris Jan Bovelander, ambassadeur Swim to Fight Cancer Haarlem
Totale donaties
2018
€ 3.350.917

Sponsor - Swim to Fight Cancer Haarlem 2020
Onderstaande sponsorpaketten geven inzicht in de verschillende mogelijkheden voor bedrijven.

Preferred Partner à € 35.000
(één Preferred Partner, branche exclusiviteit in overleg mogelijk)

Uw bedrijfsnaam wordt gekoppeld aan het event! Op alle uitingen is de Preferred Partner
prominent aanwezig. U zwemt natuurlijk zelf mee met het Platinum Business team met
startbewijzen voor 8 deelnemers. Uw bedrijfsnaam komt op alle badmutsen.
Samen met onze Preferred Partner stellen wij een tailormade pakket van faciliteiten samen.
Neem contact met ons op om tot een voor uw bedrijf uitgebalanceerde propositie te komen.

Platinum Business partner à € 25.000
Met ons Platinum Business partner pakket wordt een deel van het zwemparcours naar de partner vernoemd,
aangevuld met:
• uw bedrijfsnaam komt op de badmutsen van één van de onderdelen of op de badjassen;
• gepersonaliseerde banners/beachtvlaggen langs uw deel van het parcours;
• logo- en naamsvermelding op een boei op een prominente plaats in het waterparcours;
• mogelijkheid tot realiseren van een ‘eigen’ actie in het water rondom de boei, in overleg met de organisatie;
• de actie wordt uitgedragen in de social media, op haarlem.swimtofightcancer.nl, naar alle deelnemers,
mediapartners, de pers e.d.;
• logovermelding en shot van uw bedrijf als Business Partner op aftiteling aftermovie;
• een Platinum Business team met startbewijzen voor 8 deelnemers (zie volgende pagina).

Kids Swim Goud Business partner à € 15.000
Met ons Kids Swim Goud Business partner pakket wordt de Kids Swim naar de partner vernoemd, aangevuld met:
• uw bedrijfsnaam komt op de badmutsen van alle kids;
• gepersonaliseerde banners/beachtvlaggen langs de Kids Swim in het parcours;
• logo- en naamsvermelding op een boei langs de Kids Swim in het waterparcours;
• de actie wordt uitgedragen in de social media, op haarlem.swimtofightcancer.nl, naar alle deelnemers,
mediapartners, de pers e.d.;
• logovermelding en shot van uw bedrijf als Business Partner op aftiteling aftermovie;
• een Goud Business team met startbewijzen voor 6 deelnemers (zie volgende pagina).

NH Nieuws

Radio, TV en internet

Meer dan
700.000 views

Goud Business partner à € 10.000
Live vanuit Haarlem

Met ons Goud Business partner pakket bent u prominent aanwezig met uw logo op de bruggen en verkleedruimtes,
aangevuld met:
• gepersonaliseerde banners/beachtvlaggen langs uw deel van het parcours;
• de actie wordt uitgedragen in de social media, op haarlem.swimtofightcancer.nl, naar alle deelnemers,
mediapartners, de pers e.d.;
• logovermelding van uw bedrijf als Business Partner op aftiteling aftermovie;
• een Goud Business team met startbewijzen voor 6 deelnemers (zie volgende pagina).

Zilver Business partner à € 5.000
Met ons Zilver Business partner pakket bent u prominent aanwezig met uw logo op een boei in het parcours,
aangevuld met:
• de actie wordt uitgedragen in de social media, op haarlem.swimtofightcancer.nl, naar alle deelnemers,
mediapartners, de pers e.d.;
• logovermelding van uw bedrijf als Business Partner op aftiteling aftermovie;
• een Zilver Business team met startbewijzen voor 4 deelnemers (zie volgende pagina).

Businessteam - Swim to Fight Cancer Haarlem 2020

Friend à € 500

Onderstaande Businessteam sponsorpaketten geven inzicht in de verschillende mogelijkheden
voor bedrijven.

U draagt Swim to Fight Cancer een warm
hart toe, vindt het een geweldig initiatief en
ondersteunt dit van harte!
• Logovermelding op de overzichtspagina
website;
• Friend partners van Haarlem
• Vermelding naam op ons Sponsorbord;
• Vermelding bedrijfsnaam op aftiteling
aftermovie.

Supplier (barterdeal)

platinum goud zilver brons
€ 7.500

€ 5.000

€ 2.500

€ 1.000

Vermelding op de website van Swim to Fight Cancer

X

X

X

-

Vermelding of bedrijfsfilmpje op LED scherm (logo 5 sec / filmpje 30 sec)

X

X

X

-

Vermelding in de StFC Haarlem aftermovie

X

X

X

-

Vermelding sponsordoek (Laan van Helden)

X

X

X

X

Eigen teampagina op de website van Swim to Fight Cancer Haarlem

X

X

X

X

Startbewijzen (Additionele startbewijzen kosten € 75,- per deelnemer)

8

6

4

4

Teamfoto voorafgaand aan de start en mini interview bij finish

X

X

X

X

Banieren op terrein / langs de route (dranghekken)

4

4

2

-

Vermelding op social media / delen van berichten

X

X

X

X

Vermelding in de nieuwsbrief

X

X

X

-

Logo op boeihoes

X

X

-

-

Logo op aanmeldposter / banners Swim to Fight Cancer Haarlem

X

-

-

-

Logo op flyers Swim to Fight Cancer Haarlem

X

-

-

-

Logo op badjas

8x

6x

4x

-

Clinic door een professionele zwemmer voor de businessteams

X

X

X

X

Het bedrijfsleven kan Swim to Fight Cancer ondersteunen door het leveren van producten en
diensten in ruil voor exposure. Onder andere de volgende materialen en diensten zijn nodig bij
het organiseren van een Swim. De sponsorcommissie overlegt graag met u wat u voor ons kan
betekenen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medailles, Badjassen, badhanddoeken, slippers (bij finish);
Kleding crew en vrijwilligers;
Led schermen, audiovisuele techniek en bemanning;
Inkoop van catering en verfrissingsposten voor de deelnemers zoals: broodjes, beleg, koffie,
thee, fruit, ontbijtkoek, energierepen (Mars, e.d.), suiker, melk, frisdrank, sappen, water;
Logistiek catering: uitgiftebalies, koffieapparaten, schenkkannen, gasbranders, kartonnen
bekertjes, servetten, vuilnisbakken;
Aggregaten en brandstof;
Pontons en steigermateriaal bij start/finish;
Muzikale optredens langs het parcours;
Beveiliging, hostessen, vrijwilligers;
Deze lijst is niet volledig.

Vrijwilligers
Wil je de Swim helpen als vrijwilliger?
Je bent van harte welkom! Om een Swim te
organiseren zijn er vele honderden vrijwilligers
nodig voor allerhande werkzaamheden.
Het meerendeel voor op de dag zelf. Maar ook
in het voortraject zijn jullie noodzakelijk.
Meldt je direct per email aan.
Email: vrijwilligers@haarlem.swimtofightcancer.nl
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