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SPONSORMAP
23-26 AUGUSTUS 2018

MEER INFO WWW.BRESKENSSAILING.NL



De Scheldewateren zijn van nature uitstekende watersportgebieden. In dat 
gebied ligt Breskens, de plaats bij uitstek voor het zeilen op zee. Exact daar 
organiseren wij al decennialang het sfeervolle en succesvolle zeilevenement 
Breskens Sailing Weekend.

Tijdens dit vierdaagse zeilweekend strijden zeegaande jachten in verschillende klassen 
om felbegeerde prijzen waaronder een Open Nederlands Kampioenschap.

Voor 2018 komt daar een heus wereldkampioenschap bij voor de J/111 klasse. In deze 
klasse zal een twintigtal deelnemende schepen uit verschillende continenten elkaar 
proberen de loef af te steken en met de wereldtitel aan de haal te gaan. Voor deze klasse 
organiseren wij nu ook een ‘pre-worlds’ regatta. Hierdoor duurt ons totale evenement 
dit jaar voor het eerst zeven dagen. 

Als organisatie proberen we ieder jaar een mooi programma samen te stellen waarbij het 
wedstrijdzeilen voorop staat, maar na afloop verbroedering tussen de zeilers onderling 
en zeilers en vrijwilligers van de organisatie op de eerste plaats komt.

Daarnaast promoten we de zeilsport onder de lokale jeugd. We organiseren jaarlijks een 
jeugdprogramma, waarin we hopen het stokje voor deze geweldige sport door te geven 
aan de volgende generatie.

Op deze manier werken we samen aan de toekomst van onze sport. Dit kunnen we 
doen dankzij het werk van vrijwilligers en door de financiële sponsoring vanuit het 
bedrijfsleven.

In deze sponsormap vindt u een omschrijving van de verschillende mogelijkheden om 
ons in onze doelstellingen te steunen. Wilt u meebouwen aan ons evenement en het 
overbrengen van zeilkennis op de jeugd?

U krijgt hier natuurlijk het nodige voor terug. We zullen zorgen dat u goed op ons 
evenement ontvangen wordt, en met uw relaties kan genieten van zeven dagen 
zeilspektakel en de activiteiten daar rond. Daarnaast zal uw (naams)bekendheid ook 
worden gepromoot.

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 Breskens Sailing Weekend 2018.

Met sportieve groet,

Marnix Lippens 
Voorzitter Stichting Breskens Sailing

VOORWOORD

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.



Vaar mee
Enkele sponsorpakketten bieden de mogelijkheid om het wedstrijdzeilen 
van dichtbij mee te maken. Dit jaar vaart voor het eerst de loodsboot 
Castor u en uw gasten naar het wedstrijdtoneel. Deze fully 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 
gebruikelijke feestavond. Ook dit jaar komt coverband JAM-PACT met 
hun funk, soul en discoklassiekers de voetjes naar de dansvloer spelen.
 
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 
bovenal nieuwe contacten te leggen.

Fantastisch dat u interesse heeft in het sponsoren van het DAMEN 
Breskens Sailing Weekend. Het zeilweekend in Breskens is niet 
alleen een gerenommeerde sportwedstrijd, maar ook de perfecte 
gelegenheid voor het onderhouden en leggen van (zakelijke) 
contacten.
 
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.

Vorig jaar werd de sponsornetwerkborrel succesvol geïntroduceerd. 
Dit jaar wordt deze borrel voorafgegaan door een bedrijfsbezoek aan 
Hall Spars & Rigging.  Het bezoek wordt afgesloten in de feesttent aan 
de haven met een speciale bierproeverij en feestelijke hapjes. Dit biedt 
u de gelegenheid om gezellig na te praten met zeilers en collega-
sponsors.
 
Daarnaast organiseren we zoals 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



SPONSORPAKKETTEN

€ 1.500,-

€ 2.500,-€ 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 Heineken sponsorborrel op donderdag 
 23 augustus 2018. Dit jaar opent Hall Spars & Rigging zijn
 deuren voor een bedrijfsbezoek, wat afgesloten wordt in
 de feesttent aan de haven met een Speciale Bierproeverij
 en feestelijke vishapjes.

 2 tickets voor Duvel Happy Hour op
 vrijdag 24 augustus 2018

 Uitnodiging voor feestavond op 
 zaterdagavond 25 augustus 2018

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 Heineken sponsorborrel op donderdag 
 23 augustus 2018. Dit jaar opent Hall Spars & Rigging zijn
 deuren voor een bedrijfsbezoek, wat afgesloten wordt in
 de feesttent aan de haven met een Speciale Bierproeverij
 en feestelijke vishapjes

 4 tickets voor Duvel Happy Hour op
 vrijdag 24 augustus 2018

 Uitnodiging voor feestavond op 
 zaterdagavond 25 augustus 2018

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 Heineken sponsorborrel op donderdag 
 23 augustus 2018. Dit jaar opent Hall Spars & Rigging zijn
 deuren voor een bedrijfsbezoek, wat afgesloten wordt in
 de feesttent aan de haven met een Speciale Bierproeverij
 en feestelijke vishapjes

 6 tickets voor Duvel Happy Hour op
 vrijdag 24 augustus 2018

 Uitnodiging voor feestavond op 
 zaterdagavond 25 augustus 2018

 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 Heineken sponsorborrel op donderdag 
 23 augustus 2018. Dit jaar opent Hall Spars & Rigging zijn
 deuren voor een bedrijfsbezoek, wat afgesloten wordt in
 de feesttent aan de haven met een Speciale Bierproeverij
 en feestelijke vishapjes

 8 tickets voor Duvel Happy Hour op
 vrijdag 24 augustus 2018

 4 tickets voor fully catered VIP vaartocht met Castor 

 Uitnodiging voor feestavond op zaterdagavond 25 augustus 2018

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

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 Heineken sponsorborrel op donderdag 
 23 augustus 2018. Dit jaar opent Hall Spars & Rigging zijn
 deuren voor een bedrijfsbezoek, wat afgesloten wordt in
 de feesttent aan de haven met een Speciale Bierproeverij
 en feestelijke vishapjes

 10 tickets voor Duvel Happy Hour op vrijdag 24 augustus 2018

 10 tickets voor fully catered VIP vaartocht met Castor 

 Uitnodiging voor feestavond op 
 zaterdagavond 25 augustus 2018

 Bedrijfsnaam gekoppeld aan wedstrijddag

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

Fully catered
VIP vaartocht 
met de Castor

Feestavond 
met Jam-Pact

€ 5.000,- € 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

PAKKET WERPLIJNKNOOP

 Een groot jacht de hele dag tot uw beschikking voor  
max 80 personen!

 Op donderdag 23 augustus of zondag 26 augustus is het schip 
een hele dag van u!  

 In gezamenlijk overleg bepalen wij tijdsduur en route van de 
vaartochten. We houden graag rekening met uw wensen. We 
verzorgen graag een complete en feestelijke bijeenkomst 
inclusief buffet, hapjes en drankjes. Eénmaal aan boord 
kunnen uw gasten worden vermaakt op verschillende wijzen. 
Desgewenst zoeken wij samen met u naar muzikaal of ander 
entertainment; een deskundige verteller over natuur en 
historie van het vaargebied behoort natuurlijk ook tot de 
mogelijkheden. Een vaartocht maakt van uw bijeenkomst een 
onvergetelijke ervaring. Uw gasten zal het aan niets ontbreken. 

 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 Heineken sponsorborrel op donderdag
 23 augustus 2018. Dit jaar opent Hall Spars & Rigging zijn 

deuren voor een bedrijfsbezoek, wat afgesloten wordt in de 
feesttent aan de haven met een oester- en champagneborrel 
en een bierproeverij verzorgd door Heineken. 

 10 tickets voor Duvel Happy Hour op vrijdag 24 augustus 2018

 Uitnodiging voor feestavond op zaterdagavond
 25 augustus 2018

 Bedrijfsnaam gekoppeld aan wedstrijddag

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

In overleg
te bepalen
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