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Op 22 & 23 juni 2019 gaat BAX2Give Care4Life samen met een groep 
hardlopers en mountainbikers geld ophalen voor STICHTING SRAVANA, 
INLOOPHUIS OUDE IJSSEL, HOSPICE ZUTPHEN EN HOSPICEGROEP DE LELIE.
De opzet is een (ruime) 24- uurs estafette van Maastricht naar Doetinchem. 
Wij gaan de sportieve uitdaging aan! Kunnen we ook op jouw steun rekenen?

Zet je bedrijf in de schijnwerpers en wordt sponsor van BAX2Give Care4Life. 
Er zijn verschillende sponsorpakketten beschikbaar. Daarnaast hebben lokale 
media toegezegd het evenement te verslaan.

WORD SPONSOR EN GEEF VOOR HET GOEDE DOEL



* prijs excl. BTW, je ontvangt een 
factuur van ons

OPLAGE: 1000 exemplaren

FORMAAT: magazine formaat A4

VERSCHIJNT: september 2019

VOOR WIE: alle sponsoren BAX2Give Care4life, stakeholders, 
goede doelen en andere geïnteresseerden

INHOUD MAGAZINE: Een bewaarglossy speciaal uitgebracht 
ter herinnering aan de afgelopen edities. Het magazine zit 
boordevol ervaringen, interviews en persoonlijke verhalen van 
verschillende deelnemers, gasten van de hospices en het 
inloophuis. Daarnaast geeft het magazine de beleving van het 
evenement weer.

SPONSORDEAL
BRONS
€ 450.-
Editorial in magazine 2Give

Vermelding op de website 
van BAX2Give

Vrij gebruik van BAX2Give 
Care4life logo voor uitingen

 zoals website, emailhandtekening 

ZILVER
€ 800.-

1/2 pagina advertentie 
in magazine 2GIVE

Vermelding op de website 
van BAX2Give

Vrij gebruik van BAX2Give 
Care4life logo voor uitingen 

zoals website, emailhandtekening 

Mogelijkheid voor exposure 
tijdens binnenkomst op 
Simonsplein op 23 juni

Mogelijkheid om iets in 
goodiebag te stoppen

* prijs excl. BTW, je ontvangt een 

GOUD
€ 1500.-

1/1 pagina advertentie 
in magazine 2Give

Editorial in magazine 2Give

Editorial in magazine 2Give 
op social media

Vermelding op de website 
van BAX2Give

Exposure via sociale media 
BAX2Give

Vrij gebruik van BAX2Give 
Care4life logo voor uitingen 

zoals website, emailhandtekening

Mogelijkheid voor exposure 
tijdens binnenkomst op 
Simonsplein op 23 juni

Mogelijkheid om iets in 
goodiebag te stoppen

VIP Borrel/ afterparty op het 
Simonsplein op 23 juni
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