Team zeilers sponsorgids 2022
Over Team Zeilers en The Race of The Classics
De Race of The Classics is een jaarlijkse zeilwedstrijd waarbij al bijna 35 jaar
lang 19 klassieke schepen de oversteek naar Engeland maken. Ongeveer 400
studenten uit heel Nederland vormen teams en nemen zo deel aan een echte
zeilrace op de Noordzee. 34 jaar geleden is ‘De Rees’ opgericht met als doel
de onderlinge contacten tussen studenten van verschillende opleidingen te
bevorderen. De Race of The Classics is het grootste zeilevenement van
Europa en wordt alleen mogelijk gemaakt door de samenwerking met
bedrijven.
‘De Rees’ wordt gevaren op boten van de Nederlandse Klassieke Vloot. We
dragen daardoor bij aan het behouden en onderhouden van deze prachtige
klassieke schepen, die een onderdeel vormen van de Nederlandse
geschiedenis. Team Zeilers zal dit jaar hopelijk wederom varen op de Artemis,
de grootste boot van de vloot.
Waar alle andere teams gebonden zijn aan een Universiteit of Instelling in
Nederland, is Team Zeilers dit niet. Hierdoor is het een uniek en divers team,
dat bemand is met studenten uit het hele land. Met 36 studenten is Team
Zeilers al jaren het grootste team van de hele vloot! Echter, zonder de
subsidies van gebonden instellingen, is het voor Team Zeilers onmogelijk
financieel rond te komen. Team Zeilers vaart met een uniek en
gemeenschappelijk doel: studenten met een passie voor zeilen met elkaar te
verbinden en een onvergetelijke week neer te zetten!
Om er voor te zorgen dat dit varend erfgoed, bemand door Team Zeilers, ook
dit jaar weer deel kan nemen, hebben wij u dus bootnodig! Bent u net zo
enthousiast als wij? Kies dan een pakket met de boot die bij u past en neem
contact op met ons!
bestuur@teamzeilers.nl, Bloeme Hillen (06-37595190) & Anand de Nooijer
(06-29965505).
Team Zeilers biedt veel verschillende mogelijkheden met betrekking tot
sponsoring. Naast onze vaste sponsorpakketten gaan wij uiteraard graag in
gesprek voor een passende samenwerking.
Alvast hartelijk bedankt!

Sponsorpakketten 2022
De Artemis t.w.v. €1000, Grote vlag (225x150 cm) met
bedrijfslogo op het schip tijdens de
Rees
 Bedrijfslogo vermeld op alle Team
Zeilers VIP kaarten
 Pagina naar eigen invulling op
www.teamzeilers.nl
 5 onafhankelijke posts of sociale
media (Facebook of Instagram). Het
bereik kan oplopen tot 6500
studenten door heel Nederland.
 5 VIP-plaatsen tijdens de VIP-dag op
18 april 2021 tijdens de showstart
 Bedrijfslogo op de Team Zeilers jas
(achterkant, max. 15x15 cm)
 Sponsordiner 4 plekken
De Kajuitjacht t.w.v. €750, Vlag (150x100 cm) met bedrijfslogo
op het schip tijdens de Rees
 Bedrijfslogo vermeld op Team Zeilers
VIP kaarten
 Pagina naar eigen invulling op
www.teamzeilers.nl
 3 onafhankelijke posts op sociale
media (facebook of instagram). Het
bereik kan oplopen tot 6500
studenten door heel Nederland.
 2 VIP-plaatsen tijdens de VIP-dag op
18 april 2021 tijdens de showstart
 Klein bedrijfslogo op de Team Zeilers
jas (achterkant, max. 10x7cm)
 Sponsordiner 3 plekken

De Valk t.w.v. €500, Vlag (100x70cm) met bedrijfslogo
op het schip tijdens de Rees
 Bedrijfslogo vermeld op VIPtickets
 Pagina naar eigen invulling op
www.teamzeilers.nl
 3 onafhankelijke posts op een
van onze sociale media
(facebook of instagram).
 Het bereik kan oplopen tot 6500
studenten door heel Nederland)
 Sponsordiner 2 plekken
De Optimist t.w.v. €350, Vlag (100x70cm) met bedrijfslogo
op het schip tijdens de Rees
 Bedrijfslogo vermeld op VIPtickets en een vermelding op
www.teamzeilers.nl
 Post op een van onze sociale
media (facebook of instagram).
Het bereik kan oplopen tot 6500
studenten door heel Nederland
 Sponsordiner 1 plek

Het vrachtschip prijs nader overeen te
komen
 Het is mogelijk Team Zeilers te
sponsoren met goederen.

