Sponsor onze
Hartedroom
21 september 2017 is het zover!
De zesde editie van de Hartedroom Mont Ventoux Challenge. De eerste vijf keer waren een groot succes. We hopen in
2017 dit succes te evenaren. De deelnemers gaan wederom de reus van de Provence beklimmen om zo sponsorgeld bij
elkaar te fietsen/wandelen/hardlopen waarmee we weer een stap dichter bij onze HARTEDROOM komen!

Onze Hartedroom
Een kleine 1.000 kinderen in Nederland lijdt aan cardiomyopathie. Een ernstige, vaak aangeboren,
hartspierziekte. Bijna de helft van deze kinderen sterft binnen vijf jaar na constatering van de ziekte. Of kan alleen verder
leven na een harttransplantatie. Er is helaas nog erg weinig bekend over cardiomyopathie bij kinderen.
De Stichting Hartedroom wil dit veranderen en financiert wetenschappelijk onderzoek naar kindercardiomyopathie.
Onder meer om de behandeling en levenskwaliteit van deze zeer zieke kinderen te verbeteren. En om misschien ooit, in
een mooie droom, cardiomyopathie te kunnen genezen.

Waarom sponsoren
Zoals het hart de levensader is voor onze kinderen is sponsoring de levensader voor het verwezenlijken van onze
HARTEDROOM. Uw sponsoring zal een steentje bijdragen aan de zoektocht naar antwoorden die de ultieme droom;
een toekomst waarin kinderen geen cardiomyopathie meer krijgen, werkelijk te laten worden. Steun ons en daarmee
een fantastisch doel!

Sponsorpakketten


Hoofsponsor: Pakket Elite
Voor 5.000 euro bent u een van de twee Elite hoofdsponsors. Niemand zal ontgaan dat u de Hartedroom Mont
Ventoux Challenge een warm hart toedraagt. U bent als Elite sponsor op alle communicatie en
op alle wieleroutfits prominent met logo zichtbaar.
o Uw logo prominent op het wielertenue van alle deelnemers;
o Logovermelding op de homepage van de Hartedroom Mont Ventoux Challenge;
o Voor 6 deelnemers een inschrijving voor de Challenge incl. tenue (indien gewenst);
o Vermelding als Elite hoofdsponsor op alle communicatiematerialen voor, tijdens en na de Challenge (o.a.
website, advertenties, persberichten etc)



Event Sponsor: Pakket Pro
Naast het Elite pakket hebben we ook het Pro pakket. Voor een sponsorbijdrage van 2.500 euro bent u zichtbaar
op alle shirts en de website van de Hartedroom Mont Ventoux Challenge. We hebben maximaal 4 posities:
o Uw logo op het wielertenue van alle deelnemers;
o Voor 4 deelnemers een inschrijving voor de Challenge incl. tenue (indien gewenst);
o Logovermelding op de homepage van de Hartedroom Mont Ventoux Challenge.



Event Sponsor: Pakket Espoir
Vanaf 1.000 euro. Zichtbaarheid op het tenue en op de site.



Deelnemer sponsoring:
Natuurlijk kunt u ook een van onze deelnemers sponsoren. Ieder bedrag is welkom! Voor het selecteren van
de deelnemers gaat u naar http://montventoux.hartedroom.nl/Deelnemers .

Voor meer informatie over sponsoring van de Hartedroom
Challenge mail: hartedroom.challenge@gmail.com

