HET ENIGE
GOLFTOERNOOI IN HET
VONDELPARK
____

NIET ALLEEN EEN
UNIEKE PLEK, U SPEELT
OOK NOG EENS VOOR
HET GOEDE DOEL

VRIJDAG 7 JUNI 2019

JCI VONDELPARK OPEN, HET
MEEST UNIEKE GOLFTOERNOOI
VAN NEDERLAND

____

UITGELEZEN KANS OM
UW ZAKENRELATIES
MEE TE VERRASSEN
____

Golfen in het Vondelpark, dit is uw kans!
Hoe vaak heeft u de mogelijkheid gehad om te golfen in het Vondelpark? JCI
Amsterdam biedt u nu de kans om samen met uw (zaken)relaties een
onvergetelijke golfdag in het Vondelpark te beleven. Op basis van de
afgelopen 24 edities durven wij met volle overtuiging te stellen dat dit een
ervaring is waar u en uw teamgenoten nog lang over na zullen praten.
Naast het feit dat u op deze dag geniet van sport, entertainment,
overheerlijke hapjes en drankjes, sponsort u met uw deelname automatisch
ook nog eens een goed doel. De opbrengsten van het toernooi worden
namelijk gedoneerd aan Stichting Hart voor het Vondelpark.
Op vrijdag 7 juni a.s. zullen maximaal 36 teams deelnemen aan het JCI
Vondelpark Open golftoernooi. Dit jaar is het alweer de 25e editie van het
toernooi en het belooft weer een memorabele dag te worden. Kortom, dit
event mag u niet missen. Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn om deel te
nemen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via:

JCI VONDELPARK OPEN COMMISSIE 2019
E. sales@jcivondelparkopen.nl
T. Jan-Willem Pieters 06 - 42283981
T. Maartje van Bavel 06 - 48340512

www.jcivondelparkopen.nl

DIT JAAR VIEREN WE
DE 25E EDITIE, DEZE
WILT U NIET MISSEN!

Sinds 1995 al ruim
€370.000,opgehaald voor het
onderhoud van het
Vondelpark
____

HOOFDSPONSOR

DEELNAME & SPONSORING
DRAAG UW STEENTJE BIJ AAN HET
ONDERHOUD VAN HET PARK
Al 25 jaar zet JCI zich in voor het Vondelpark
Sinds 1995 wordt het JCI Vondelpark Open georganiseerd als manier om
geld in te zamelen voor behoud van het Vondelpark. Tijdens de meest
recente renovatie van het Vondelpark van 2009 was er onvoldoende budget
beschikbaar om ook de bankjes in het park te vervangen. Besloten is om
door sponsoring en particulier initiatief geld in te zamelen om de banken te
vervangen. De afgelopen jaren zijn er al een groot aantal banken vervangen
door de opbrengst van het JCI Vondelpark Open. Ook dit jaar komt het
opgehaalde bedrag ten gunste van nieuwe parkbanken. U kunt bijdragen aan
dit succes!
Voor de 25e editie van het JCI Vondelpark Open hebben wij verschillende
mogelijkheden voor u om deel te nemen. In de tabel hieronder staan de
verschillende opties voor deelname:

Sponsorpakketten
Bedrijf wordt genoemd in de openingsspeech
van het JCI Vondelpark Open
Deelname van team
(3 deelnemers per team, inclusief ontbijt,
lunch, borrel, entertainment)
Borreltickets voor genodigden van de
teamleden (vanaf 12.00uur bij de tent,
inclusief lunch)
Bedrijfslogo op t-shirt marshalls
Bedrijfslogo in programmaboekje en op
website voor de duur van één jaar
Advertentieruimte in programmaboekje
Roll-up banners bij de tent van het Vondelpark
Open (deze kunt u zelf aanleveren)
Bedrijfslogo op logowall (waar teamfoto’s
gemaakt worden)
Zichtbaarheid op social media (JCI
Amsterdam en JCI Vondelpark Open)

Goud
€ 5.550,-

Zilver
€ 2.475,-

Brons
€ 1.975,-


2 teams

1 team

1 team

6 personen

2 personen


Groot

Middelgroot

A5
3 roll-ups

A6
1 roll-up

Groot

Middelgroot

Klein

Logo of
bedrijfsvideo

Logo

Mention

Klein

Inclusief goud sponsorpakket
Deelname van een 3e team
In totaal 10 borreltickets
Extra zichtbaarheid op event
Brainstorm met commissie
over extra mogelijkheden
Kosten €10.000,____

HOLESPONSOR
Hole met uw bedrijfsnaam/logo
Vermelding van uw hole in het
programmaboekje
Aankleding hole op basis van uw
wensen
Kosten €750,-

