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Black Tie Charity Gala

SPONSOR DOSSIER
www.rt25.be
www.lc55antwerpen.be

    

       

CHARITY GALA DE NACHT
Beste vrienden en sympathisanten,

     

         

“De Nacht van de 25” wordt dit jaar omgedoopt tot “De Nacht”, want de
Ronde Tafel 25 slaat de handen in elkaar met de pas opgerichte
Ladies’ Circle 55.
Wat is er vruchtbaarder dan een echt Antwerps huwelijk om samen fondsen
in te zamelen voor het goede doel?

WAAROM UW STEUN?

De Nacht gaat door op 11 juni 2022 in de indrukwekkende Handelsbeurs te Antwerpen. Het diner wordt excellent verzorgd
door J&M Catering en ook op muzikaal vlak zal u van begin tot eind verwend worden.
Naar goede gewoonte zal er tevens een veiling georganiseerd worden ten voordele van verschillende organisaties die ons nauw
aan het hart liggen en die een wezenlijk verschil maken voor wie dat hard nodig heeft.
Dit alles is slechts mogelijk dankzij de gulle steun van onze sponsors.
Alle hulp is welkom en is van onschatbare waarde.
Wilt u ons steunen? Bekijk de verschillende mogelijkheden.
Duizendmaal dank alvast!
Wij kijken er naar uit jullie in groten getale te mogen verwelkomen.
Met warme groeten,
Comité De Nacht

GALA, NETWORKING AND FUNDRAISING
DE NACHT
11 Juni 2022
Handelsbeurs Antwerpen

SPONSOR PAKKETTEN
Sponsor BRONS

BRONS

€650

ZILVER
Sponsor ZILVER

€1500

Sponsor GOLD

GOLD

€3250

PLATINUM

€6500

• 2 dinner entries
• inclusief wijn tijdens dinner
• 1 magnum fles champagne
• logo op verzamelpagina van sponsoren met link naar corporate page op Facebook/ Instagram, RT+ LC website en
presentatie tijdens het event

• 4 dinner entries
• inclusief premium wijn tijdens dinner
• 2 magnum flessen champagne
• 2 parking vouchers
• groot logo op verzamelpagina van sponsoren met link naar corporate page op Facebook/ Instagram, RT+ LC website
en presentatie tijdens het event

• 10 dinner entries
• inclusief premium wijn tijdens dinner
• drinks a volonté
• vip-booth tijdens party
• 4 parking vouchers
• uitnodiging op PRO-avond
• officiële overhandiging cheques aan goede doelen
• maxi logo op verzamelpagina van sponsoren met link naar corporate page op Facebook/ Instagram, RT+ LC website
en presentatie tijdens event
• taxi service – 2 x 1 taxi van 4 personen voor return rit
• 125 gepersonaliseerde Baxterdoosjes van RT25 Antwerpen met corporate logo*

Sponsor PLATINUM

• 20 dinner entries
• inclusief premium wijn tijdens dinner
• drinks a volonté
• vip-booth tijdens party
• 8 Parking vouchers
• uitnodiging op PRO-avond
• officiële overhandiging cheques aan goede doelen
• grootste logo op verzamelpagina van sponsoren met link naar corporate page op Facebook/ Instagram, RT+ LC
website en presentatie tijdens event op scherm van 8m*6m
• taxi service – 4 x 1 taxi van 4 personen voor return rit
• 300 gepersonaliseerde Baxterdoosjes van RT25 Antwerpen met corporate logo*
(*) Baxterdozen met corporate logo worden ter beschikking gesteld van de huidige en toekomstige ziekenhuisgroepen
in samenwerking met RT25 en LC55. De sponsor krijgt 1 doosje met zijn logo ter herinnering.

CONTACTEER ONS VOOR UW DEELNAME
denacht.antwerpen@gmail.com
INSCHRIJVEN VIA HET FORMULIER OP:

www.rt25.be/de-nacht
www.lc55antwerpen.be/de-nacht

