
fo
to

: s
p

o
rt

in
b

ee
ld

.n
u

SPONSORMAP
24-27 AUGUSTUS 2017
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Breskens Sailing Weekend is een initiatief 
van Stichting Breskens Sailing & Inrichtende Clubs, 
Stichting Zeeland Sport & Leisure

Fotografie Sportinbeeld.nu en Ineke Ista
Ontwerp Pieters Media

Disclaimer - Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen,
typefouten en marktontwikkelingen.



Al eeuwen maken wij Zeeuwen het beste van de aanwezigheid 
van het water. We zijn eerst de grote zeevaarders in de Gouden 
Eeuw en blijven daarna op het water, maar gooien het steeds va-
ker ook over een sportieve boeg. Het zeilen in wedstrijden is een 
van die gebruiken. Het Breskens Sailing Weekend is al decennia-
lang een sfeervol en succesvol vierdaags zeilevenement in ons aan 
de Westerschelde gelegen Breskens. Zeegaande jachten strijden 
in verschillende klassen om fel begeerde prijzen inclusief een open 
Nederlands Kampioenschap.

Als organisatie proberen we ieder jaar een mooi programma samen te 
stellen waarbij het wedstrijdzeilen voorop staat, maar na afloop ver-
broedering op de eerste plaats komt. 

Daarnaast promoten we de zeilsport onder de lokale jeugd. In samen-
werking met het Watersportfonds van Zeeland Sport en Leisure (ZSL) 
organiseren we een jeugdprogramma, waarin we hopen het stokje 
voor deze geweldige sport door te geven aan de volgende generatie. 
Samen werken we aan de toekomst van onze sport. Dit kunnen we 
doen dankzij het werk van vrijwilligers en op de financiële sponsoring 
vanuit het bedrijfsleven.

In deze sponsormap vindt u een omschrijving van de verschillende 
sponsormogelijkheden. Wilt u meebouwen aan ons evenement en het 
overbrengen van zeilkennis op de jeugd? 

We hopen u, als organisatie, te mogen verwelkomen – naast onze 
hoofdsponsors DAMEN, Multraship en Bureau Veritas en vele grote 
en kleinere sponsoren – als partner van het DAMEN Breskens Sailing 
Weekend 2017. 

Met sportieve groet,
Marnix Lippens 
voorzitter
Stichting Breskens Sailing 

VOORWOORD



Fantastisch dat u interesse heeft in het sponsoren van het DAMEN 
Breskens Sailing Weekend. Het zeilweekend in Breskens is niet al-
leen een gerenommeerde sportwedstrijd, maar ook de perfecte 
gelegenheid voor het onderhouden en leggen van (zakelijke) con-
tacten.
 
Naast de beschikbare sponsorpakketten biedt het DAMEN Breskens 
Sailing Weekend het hele zeilweekend extra activiteiten voor haar 
sponsors op de wal en op het water.

Nieuw dit jaar is de sponsornetwerkborrel op donderdagavond, tevens 
start van het evenement. Onder het genot van bubbels en oesters zal 
een zeer enthousiaste spreker uit de zeilwereld u graag vertellen over 
zijn ervaringen in de wereld van het wedstrijdzeilen, maar ook onder-
werpen als leiderschap, samenwerking, communicatie, innovatie en 
ontwikkeling, veiligheid en risicomanagement aan bod komen. Na af-
loop kunt u gezellig napraten met zeilers en collega-sponsors.
 
Daarnaast organiseren we ieder jaar in samenwerking met bierbrouwer 
Duvel Moortgat op vrijdagavond het welbekende Duvel Happy Hour. 
Onder het genot van muziek van caravanband De Koninck genieten u 
en uw gasten van bieren De Koninck, Duvel & Liefmans Fruitesse On 
The Rocks van deze befaamde Belgische brouwerij.

WAT BIEDT HET 
SPONSORPAKKET



Zeil mee
Enkele sponsorpakketten bieden de mogelijkheid om het wedstrijd-
zeilen van dichtbij mee te maken. Dit jaar vaart voor het eerst de luxe 
zeesleper de Elbe u en uw gasten naar het wedstrijdtoneel. Deze full 
catered dagtocht is de uitgelezen netwerkmogelijkheid. Met ongeveer 
tachtig genodigden brengt u in een ontspannen atmosfeer de dag op 
het water door. 
 
Zaterdagavond
Zaterdagavond staat in het teken van lokale muziek tijdens de gebrui-
kelijke feestavond. Dit jaar komt coverband JAM-PACT met hun funk, 
soul en discoklassiekers de voetjes naar de dansvloer spelen. De band 
van XXL formaat is uitgebreid met een percussionist en blazerssectie. 
Deze uitbreiding geeft een extra dimensie aan de toch al swingende 
band, feest gegarandeerd!!
 
Een besluit tot sponsoring van het DAMEN Breskens Sailing Weekend 
biedt naast de vele exposuremogelijkheden, die u in deze map vindt, 
veel meer dan enkel gezien worden. Door het veelzijdige programma 
is het DAMEN Breskens Sailing Weekend de perfecte mogelijkheid om 
uw gasten te fêteren, bestaande contacten te onderhouden en boven-
al nieuwe contacten te leggen.



SPONSORPAKKETTEN

€ 500,-PAKKET HALVE KNOOP

 Naamsvermelding in het DAMEN Breskens Sailing 
programma magazine; bij subsponsoren op website  
breskenssailing.nl en op het LED-scherm in de tent  
op het feestterrein 

 Exposure in gedrukte en digitale media

 2 tickets voor sponsornetwerkbijeenkomst 
op donderdag 24 augustus 2017 met lezing van  
bijzondere spreker en aansluitend  
oester- en champagneborrel

 2 tickets voor Duvel Happy Hour op 
vrijdag 25 augustus 2017

 Uitnodiging voor feestavond op 
zaterdagavond 26 augustus 2017



€ 1.500,-

€ 2.500,-

PAKKET PAALSTEEK

 Naamsvermelding in het DAMEN Breskens Sailing 
programma magazine; bij subsponsoren op website  
breskenssailing.nl en op het LED-scherm in de tent  
op het feestterrein 

 Exposure in gedrukte en digitale media

 4 tickets voor sponsornetwerkbijeenkomst 
op donderdag 24 augustus 2017 met lezing van  
bijzondere spreker en aansluitend  
oester- en champagneborrel

 4 tickets voor Duvel Happy Hour op 
vrijdag 25 augustus 2017

 Uitnodiging voor feestavond op 
zaterdagavond 26 augustus 2017

PAKKET SLIPSTEEK

 Advertentie (1/4 pag.) in het DAMEN Breskens Sailing  
 programma magazine; logovermelding bij sponsoren  
 op website breskenssailing.nl en op het LED-scherm in
 de tent op het feestterrein 

 Exposure in gedrukte en digitale media

 6 tickets voor sponsornetwerkbijeenkomst 
op donderdag 24 augustus 2017 met lezing van  
bijzondere spreker en aansluitend  
oester- en champagneborrel

 6 tickets voor Duvel Happy Hour op 
vrijdag 25 augustus 2017

 Uitnodiging voor feestavond op 
zaterdagavond 26 augustus 2017

 Maximaal 5 bedrijfsfoto’s aanleveren 
i.v.m. presentatie op LED-scherm



PAKKET PLATTE KNOOP
 Advertentie (1/2 pag.) in het DAMEN Breskens Sailing programma 

magazine; logovermelding bij sponsoren op website breskenssailing.nl 
en op het LED-scherm in de tent op het feestterrein 

 Exposure in gedrukte en digitale media

 8 tickets voor sponsornetwerkbijeenkomst op donderdag 
24 augustus 2017 met lezing van bijzondere spreker en aansluitend 
oester- en champagneborrel

 8 tickets voor Duvel Happy Hour op vrijdag 25 augustus 2017

 4 tickets voor full catered VIP vaartocht met Elbe 

 Uitnodiging voor feestavond op zaterdagavond 26 augustus 2017

 Bedrijfsfoto’s of bedrijfsfilmpje 3 minuten i.v.m.  
 presentatie op LED-scherm

Feestavond 
met Jam-Pact

€ 5.000,-



PAKKET MASTWORP
 Advertentie (1/1 pag.) in het DAMEN Breskens Sailing programma 

magazine; logovermelding bij sponsoren op website breskenssailing.nl 
en op het LED-scherm in de tent op het feestterrein 

 Exposure in gedrukte en digitale media

 10 tickets voor sponsornetwerkbijeenkomst op donderdag 
24 augustus 2017 met lezing van bijzondere spreker en aansluitend 
oester- en champagneborrel

 10 tickets voor Duvel Happy Hour op vrijdag 25 augustus 2017

 10 tickets voor full catered VIP vaartocht met Elbe 

 Uitnodiging voor feestavond op zaterdagavond 26 augustus 2017

 Bedrijfsnaam gekoppeld aan wedstrijddag

 Bedrijfsfoto’s of bedrijfsfilmpje 5 minuten i.v.m.  
 presentatie op LED-scherm

Full-catered
VIP vaartocht 
met de Elbe

€ 7.500,-



DONATEURS
Wordt donateur van DAMEN Breskens Sailing Weekend 
voor € 250 en ontvang 2 tickets voor 
de Duvel Happy Hour op vrijdag 26 augustus 2017
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