SPONSOR DE LUCKY DUCK RACE 2023
Op Koningsdag, donderdag 27 april 2023, organiseert Lionsclub Son en Breugel e.o. de zesde Lucky Duck Race
in Son en Breugel. Duizenden geelgekleurde badeendjes zwemmen dan zo’n 300 meter met de stroom mee
naar de finish. De Dommel (ter hoogte van de Veerstraat) kleurt dan na het startschot om 14.00 uur even
helemaal geel. Allemaal voor het goede doel! Het is een ludiek fundraising-evenement voor iedereen in het
dorp dat garant staat voor spanning en spektakel. Met naast een mooie opbrengst voor de goede doelen
natuurlijk ook fantastische prijzen.
Hoe werkt het?
• Lokale verenigingen verkopen loten. De helft van hun opbrengst gaat naar hun eigen clubkas.
• Ondernemers dragen (op een haalbare, gepaste wijze) bij aan de samenleving.
• Met de opbrengst steunen we (naast de verenigingen) diverse goede doelen.
• We bieden een breed publiek een vrolijk, leuk waterspektakel tijdens Koningsdag.
• De kopers van een lot maken kans op leuke prijzen.
Doet u ook mee? U kunt op verschillende manieren uw steentje bijdragen!

XXL-sponsorpakket € 250,•
•
•
•
•
•

een XL-Duck die uw bedrijf vertegenwoordigt én die twee keer kans maakt op een prijs
(de mooist gepimpte en de snelste XL-Duck);
naamsvermelding op www.luckyduckrace.nl én op facebook;
20 loten (waarmee u iemand kunt verrassen);
de mogelijkheid om uw bedrijf te presenteren door een banner of vlag op te hangen op Koningsdag;
een luide vermelding van uw bedrijfsnaam door de omroeper tijdens de race;
XXL-vermelding in de bedankadvertentie in de lokale weekbladen.

XL-sponsorpakket € 100,•
•
•

een XL-Duck die uw bedrijf vertegenwoordigt én die twee keer kans
maakt op een prijs (de mooist gepimpte en de snelste XL-Duck)
naamsvermelding op www.luckyduckrace.nl én op facebook;
XL-vermelding in de bedankadvertentie in de lokale weekbladen.

Prijs voor de loterij
Om de loterij mogelijk te maken, zoeken wij bedrijven en winkeliers die een mooie prijs beschikbaar stellen.
• Wij zoeken prijzen ter waarde van € 25, € 50, € 75, € 100, € 150 en € 200. Dit kan het beste in de vorm
van een tegoedbon die de winnaar bij uw bedrijf kan inwisselen.
• De prijs wordt met uw bedrijfsnaam vermeld op www.luckyduckrace.nl én op facebook!
Een combinatie van een sponsorpakket en prijs voor de loterij behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden!
Doet u mee? Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!
Lionsclub Son en Breugel
www.luckyduckrace.nl

Ja, wij sponsoren de LUCKY DUCK RACE 2023
Bedrijfsnaam
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
E-mail

Wij ondersteunen de Lucky Duck Race 2023 met een:

□ XXL-sponsorpakket € 250,□ XL-sponsorpakket € 100,□ Prijs voor de loterij
Prijs
Waarde

Uw contactpersoon namens de Lions is
Naam
Telefoon of e-mail

PS: Voor de betaling van uw sponsorpakket ontvangt u van ons een factuur (zonder btw).

Hartelijk bedankt voor uw steun!
Lionsclub Son en Breugel
www.luckyduckrace.nl

