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Sponsor deals 
Kiwanis Izegem Mandeldal 

& 

Kiwanis Kortrijk Ring 



Wat kunnen wij voor u 

betekenen? 

 
 
 
De KIWANIS-familie bestaat uit een aantal 
potentials die net dat extraatje meer 
willen doen. En dat willen wij ook voor u 
doen. Hieronder kan u dan ook de 
meerwaarde terugvinden die wij u 
kunnen bieden. 
 
 
RECLAME 
Wij zetten jouw onderneming in de kijker 
zodat één van onze deelnemers misschien 
wel jouw klant kan worden. 
 
 
IMAGO 
Tonen dat je als bedrijf oren hebt naar de 
noden uit de maatschappij is heel 
belangrijk geworden. U, als onze sponsor, 
zal dan ook een duidelijk signaal geven 
naar uw klanten, leveranciers, prospecten 
en leden van uw netwerk: “We care” 
 
 
FISCALITEIT 
Het sponsoren van de KCT is ook fiscaal 
aantrekkelijk. Indien u gebruik maakt van 
één van de volgende sponsorpaketten kan 
u het volledige bedrag in kosten brengen 
en daarbovenop minder belastingen 
betalen. 
                       Een dubbele win. 
 

Voor vragen  

info@kiwanisclassictour.be 

Telefoon: 0495 10 10 30 

mailto:kiwanisclassictour@gmail.com


sponsorpakket 1   

GOLD 

U wordt ENIG titelvoerend sponsor van 
de KCT editie 2020 
 

inbegrepen de inschrijving van 3 wagens 
met een bezetting van 2 personen per 
wagen ; 
 

 
Inclusief per deelnemende wagen  
   

uitgebreid ontbijt in buffetvorm 
de apero 
de lunch 
de koffie 
netwerkreceptie en diner 
 

 
U kan de nodige reclame van uw bedrijf 
voorzien, dit jaar kan dit via een film van 
max. 3 min. (in herhaling)  zowel bij de 
start en de aankomst; 
 

U kan beschikken over een digitale 
deelnemerslijst; 
 

U krijgt een exclusieve vermelding op 
onze website en in het programma/
roadboek; 
 
 

U krijgt vermeldingen op  
onze digitale communicaties met 
de deelnemers; 
de te verspreiden documenten; 
of in de goody bags; 
 

prijs: 5 000,00 € excl BTW 

 

Voor vragen  

info@kiwanisclassictour.be 

Telefoon: 0495 10 10 30 

mailto:kiwanisclassictour@gmail.com


sponsorpakket 2   

SILVER 

 
U wordt “SILVER” sponsor van de KCT 
editie 2020; 
 

 
inbegrepen de inschrijving van 2 wagens 
met een bezetting van 2 personen per 
wagen ; 

 
Inclusief per deelnemende wagen   

uitgebreid ontbijt in buffetvorm 
de apero 
de lunch 
de koffie 

              netwerkreceptie en diner 
 
U kan de nodige reclame van uw bedrijf 
voorzien, dit jaar kan dit via een film van 
max. 2 min. (in herhaling) zowel bij de 
start en de aankomst; 

 

 
U kan beschikken over een digitale 
deelnemerslijst; 
 

 
U krijgt een exclusieve vermelding op 
onze website en in het programma/
roadboek; 
 
 

U kan uw firma bekend maken via een 
aan te leveren flyer voor in de goody bag. 
 

prijs: 2 500,00 € excl BTW 

Voor vragen  

info@kiwanisclassictour.be 

Telefoon: 0495 10 10 30 
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sponsorpakket 3   

BRONS 

 
U wordt “DIAMOND” sponsor van de KCT 
editie 2020; 

 
inbegrepen de inschrijving van 1 wagen 
met een bezetting van 2 personen per 
wagen  
 
Inclusief per deelnemende wagen  
  

uitgebreid ontbijt in buffetvorm 
de apero 
de lunch 
de koffie 
netwerkreceptie en diner 
 

U beschikt ‘s avonds over 2 extra plaatsen 
op de netwerkreceptie en het diner 
 
U kan de nodige reclame van uw bedrijf 
voorzien, dit jaar kan dit via een film van 
max. 1 min. (in herhaling) zowel bij de 
start en de aankomst; 

 
U kan beschikken over een digitale 
deelnemerslijst; 

 
U krijgt een exclusieve vermelding op 
onze website en in het programma/
roadboek; 

 

U kan uw firma bekend maken via een 
aan te leveren flyer voor in de goody bag. 
 

prijs: 1 250,00 € excl BTW 

Voor vragen  

info@kiwanisclassictour.be 

Telefoon: 0495 10 10 30 

mailto:kiwanisclassictour@gmail.com


sponsorpakket 4   

BUSINESS 

 
U wordt “BUSINESS” sponsor van de KCT 
editie 2020; 
 
 

inbegrepen de inschrijving van 1 wagen 
met een bezetting van 2 personen; 
 
 

Inclusief per deelnemende wagen   
uitgebreid ontbijt in buffetvorm 
de apero 
de lunch 
de koffie 
netwerkreceptie en diner 
 

 

U kan beschikken over een digitale 
deelnemerslijst; 
 
 

U krijgt een exclusieve vermelding op 
onze website en in het programma/
roadboek; 

 

U kan uw firma bekend maken via een 
aan te leveren flyer voor in de goody bag. 
 
 

 

 

Prijs: 700,00 € excl BTW 

Voor vragen  

info@kiwanisclassictour.be 

Telefoon: 0495 10 10 30 
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sponsorpakket 5   

CLASSIC 

 
U wordt “CLASSIC” sponsor van de KCT 
editie 2020; 
 

 
TOEGANG tot op de parking van de start; 
 
 

U geniet gratis voor 2 personen van  
  

het uitgebreide ontbijtbuffet aan de 
startplaats 
 
En neemt deel aan de netwerkreceptie en 
diner bij de aankomstplaats 
 
 

U krijgt een exclusieve vermelding op 
onze website en in het programma/
roadboek; 
 
 

U kan uw firma bekend maken via een 
aan te leveren flyer voor in de goody bag. 
 

 

 

prijs: 250,00 € excl BTW 

Voor vragen  

info@kiwanisclassictour.be 

Telefoon: 0495 10 10 30 

mailto:kiwanisclassictour@gmail.com


BESTELBON  

SPONSOR 

KIWANIS CLASSIC TOUR  

2020   

 
                                                 Naam lid: …………………………………………....   
 
                                                 Naam: ………………………………………..……….. 
 
                                                 Naam Firma: ………………………………………..  
 
                                                 Straat + nr: ………………………………………….  
 
                                                 Postcode + plaats: ……………………………….  
 
                                                 BTW nr: ………………………………………………. 
 
                                                 Emailadres: ………………………………………….  
 
 
                                                 Schrijf in als sponsor onder de formule: 
 
                                                  Gold             -          5000 €        -   ………….   
                                                  Silver            -          2500 €        -   ………….                
                                                  Brons            -          1250 €        -   …..…….    
                                                  Business       -            700 €        -  .…………. 
                                                  Classic           -            250 €        -  .………….  
                                                  Naar willekeur                               ….………€  
 
                                                                 Totaal : ….………€  
 
                                                            Datum + Handtekening: 
 
                                           ………………………………………………………………….. 
                                                                   
                                               Bankrekeningsnr. BE70 0689 0428 2325 
                                                                     Hartelijk dank ! 

Voor vragen  

info@kiwanisclassictour.be 

Telefoon: 0495 10 10 30 
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