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Indian Summer Trails
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b

- Praktische organisatie

Partner formules
- Full Throttle
-

- 5th Gear
- Cruise
- Roadbook sponsorpakket
- Arrangement op maat
- Deelnemen
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Inschrijven

1 6th Indian Summer Trails
Voor de zesde keer organiseert Lions Antwerpen Haven zijn
ondertussen welbekende fundraiser-rally: Indian Summer Trails!
We staan garant voor het beleven van een fantastische dag en het
rijden van een prachtige route uitgestippeld door GranTrophy-events.
Uw deelname omvat een ontvangst en riant ontbijt bij onze Startsponsor Delen Private Bank aan de Jan van Rijswijcklaan 162,
2020 Antwerpen. Tijdens het ontbijt is de briefing voorzien waarbij
u het roadbook ontvangt. Nadien kan u de weg op!
De eerste etappe leid t u naar onze lunchsite. Een verrassing
onderweg is niet uitgesloten!
Afsluiten doen we met een natje en een droogje tijdens de
netwerk-receptie met tombola en dit op onze aankomstsite
welke we we nog geheim houden.
Door de gulle sponsoring kunnen de inschrijvingsgelden zo goed als
integraal aan onze goede doelen besteed worden. Hier staat Lions
Antwerpen Haven garant voor!
www.lionsantwerpenhaven.be/goede-doelen

Programma
Zaterdag 26 september - 6th Indian Summer Trails
08u30 - 09u30
09u00 - 10u45
12u00 - 14u00
17u30 - 19u00

Ontvangst en registratie
Ontbijt
Vertrek
Lunch
Receptie en prijsuitreiking

Praktische organisatie
Zaterdagochtend start met een ontbijt en briefing waarna de
deelnemers kunnen starten aan een mooie toeristische rondrit van
ongeveer 250km.
We wensen een gezellige uitstap te creëren onder liefhebbers
van GT-cars en Classics. De rit is uitgestippeld door een
professioneel team volgens de “bol–pijl” notatie.
’s Middags
voorzien we een lunch en eens aangekomen op de eindlocatie volgt
er een receptie en prijsuitreiking / tombola.
Elke sponsor beschouwen we als een partner in de organisatie.
Er zijn verschillende formules van medewerking mogelijk afhankelijk
van de waarde en van de aard van de geleverde inspanning.
In wat volgt bespreken we de verschillende formules. Aarzel niet één
van onze leden te contacteren indien u nog op een andere manier
aan dit evenement wenst mee te werken.
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2 Partner formules
Full Throttle

BEDRAG 4.500 EUR

Deze formule biedt de grootste herkenbaarheid binnen de organisatie en
krijgt de ruimste aandacht en return!
Return
• Deelname 5 wagens met 2 pers/wagen, hele dag inclusief
ontbijt, lunch en afsluitende receptie
• Dubbele pagina A4 full color in het roadbook
• Social Media aandacht
• Logo op de nummersticker
• Mogelijkheid tot meegeven item goodiebag
• Logo + link naar uw website via de IST-mailing + vermelding op
de website LionsAntwerpenHaven.be
• Overlopen deelnemerslijst
• Spreekgelegenheid tijdens de afsluitende receptie

5th GEAR

BEDRAG 3.000 EUR

Deze formule biedt de grote herkenbaarheid binnen de organisatie
en krijgt ruime aandacht en return!
Return
• Deelname 3 wagens met 2 pers/wagen, hele dag inclusief
ontbijt, lunch en afsluitende receptie
• 1 pagina A4 full color in het roadbook
• Social Media aandacht
• Mogelijkheid tot meegeven item goodiebag
• Logo + link naar uw website via de IST-mailing + vermelding op
de website LionsAntwerpenHaven.be
• Overlopen deelnemerslijst

CRUISE

BEDRAG 1.250 EUR

Return
• Deelname 1 wagen met 2 pers/wagen, hele dag inclusief ontbijt,
lunch en afsluitende receptie
• 1 pagina A4 full color in het roadbook
• Logo op de website
• Social Media aandacht

ROADBOOK SPONSOR
Return
• 1 pagina A4 full color in het roadbook
• Logo op de website

BEDRAG 850 EUR
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Partnerdeelname

Indian Summer Trails
Wanneer:
Start:

26 september 2020
Bank Delen

Inschrijving deelname:
www.lionsantwerpenhaven.be/event/indian-summer-trails-2020/#tickets

Partneropties:
www.lionsantwerpenhaven.be/event/indian-summer-trails-2020/partneropties-IST
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