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OPENGolfen in het meest bekende en geliefde park in

het hartje van de stad Amsterdam – dit is uw

kans! Op vrijdag 24 juni 2022 verandert JCI

Amsterdam het Vondelpark in een ware 18-holes

golfbaan waar u en uw zakelijke relaties een

onvergetelijk dag kunnen beleven. Op basis van

de afgelopen 26 edities waarbij we meer dan

€400.000,- ophaalden, durven wij met volle

overtuiging te stellen dat dit een ervaring is

waar u en uw teamgenoten nog lang over na

zullen praten. Bovendien draagt u bij aan de

goede zaak; het onderhoud van dit o zo geliefde

park van alle Amsterdammers.

JCI Amsterdam is een netwerk van ruim 40

ondernemende mensen tot en met 40 jaar.

Wereldwijd zijn er meer dan 170.000 JCI-leden in

116 landen, verdeeld over 5.500 steden. In

Nederland hebben we 1.700 leden, verspreid

over circa 85 lokale organisaties (‘Kamers’).

Daarnaast zijn we officieel partner van de

Verenigde Naties. Meer weten? Kijk op

http://jciamsterdam.nl

OVER JCI
AMSTERDAM

http://jciamsterdam.nl/


MEDE MOGELIJK
GEMAAKT DOOR

SPONSOR-
PAKKETTEN

- Deelname van 3 teams (3 deelnemers per team,

   incl. ontbijt, lunch, borrel en entertainment)*

- Borreltickets voor 6 genodigden van de 

   teamleden (vanaf 12:00 uur, incl. lunch)

- Roll-up banner met logo

- Bedrijfslogo op de polo's van marshals

- Bedrijfslogo groot op de logowall en website

- Bedrijfsvideo op de website en social media

- Deelname van 2 teams (3 deelnemers per team,

   incl. ontbijt, lunch, borrel en entertainment)*

- Borreltickets voor 2 genodigden van de 

   teamleden

- Roll-up banner met logo

- Bedrijfslogo medium op de logowall en website 

- Deelname van 1 team (3 deelnemers per team,

   incl. ontbijt, lunch, borrel en entertainment)*

- Bedrijfslogo klein op de logowall en website

BRONS SPONSOR €1.595 

ZILVER SPONSOR €2.695 

GOUD SPONSOR €4.195 

Registratie                  07:30

Opening                     08:00

Lunch                          12:00

Closing ceremony       13:00

& drinks 

HET EVENEMENT

€10.000
- Deelname van 3 teams

- Borreltickets voor 10 genodigden

- Press release & veel

zichtbaarheid!

- Vraag naar de mogelijkheden.

HOOFDSPONSOR

Alle deelnemende teams krijgen

een jaar lang unieke en zelf te

bepalen naamsvermelding op een

eigen bankje in het Vondelpark. 

En na drie jaar op rij blijft het

bankje maar liefst 40 jaar naar uw

bedrijf vernoemd!

BANKJES


