Geachte meneer/mevrouw,
Met deze brief hoop ik u als bedrijf enthousiast te maken om mij te sponsoren.
Mijn naam is Jeffrey van Norden, ik ben 20 jaar oud en studeer naast het sporten Bouwkunde aan de
Hogeschool Utrecht. Ik ben een schaatser die het niveau heeft om de Nationale Kampioenschappen op TV te
rijden. Mijn doel is om de komende jaren door te groeien tot de Nederlandse top van het schaatsen.
Ik ben zeer ambitieus, maar daarnaast ook realistisch en denk dat mijn ambities haalbaar zijn. Vanuit de
Nederlandse Schaats Bond is er voor elke rijder in mijn ploeg een budget van €1000,-. Maar hiermee worden
de kosten die wij maken als ploeg bij lange na niet gedekt. Om de faciliteiten te behouden die nodig zijn om
onze doelstellingen kunnen halen, is er een eigen bijdrage nodig van €2500,-. Hiernaast ben ik jaarlijks €2500
aan materiaal, en €2000 aan vervoerskosten kwijt.
Ambitie, passie, betrouwbaarheid, zelfvertrouwen, duidelijkheid en doorzettingsvermogen zijn kernwaarden
voor mij, met deze termen kan u als bedrijf zich via mij promoten in de bedrijfscultuur.
Ik stel hier het volgende tegenover:
- U als bedrijf mag mijn naam overal in uw marketing campagnes gebruiken.
- U als bedrijf zal vermeld worden op mijn website als sponsor.
- U als bedrijf mag fotomateriaal van mij vermenigvuldigen en verspreiden met daar uw logo op.
- Interactief, per brief of mail op de hoogte worden gehouden worden van prestaties, gebeurtenissen,
komende wedstrijden, etc.
+€2000:
- U als bedrijf krijgt de mogelijkheid om een “1 been (ca. 250cm²)” logo op mijn pak te plaatsen.
- U als bedrijf zal als hoofdsponsor zowel op mijn website, als op briefpapier vermeldt worden.
- Een schaats-clinic. Ik ben bereid een schaats-clinic te geven waarin uw bedrijf zakenrelaties kan uitnodigen
voor een clinic.
+€1000:
- U als bedrijf krijgt de mogelijkheid om een “1 borst (ca. 45cm²)” logo op mijn pak te plaatsen.
- Een schaats-clinic. Ik ben bereid een schaats-clinic te geven waarin uw bedrijf zakenrelaties kan uitnodigen
voor een clinic.
+€750:
- U als bedrijf krijgt de mogelijkheid om een “1 schouder of cap (ca. 30cm²)” logo op mijn pak te plaatsen.
+500:
- U als bedrijf zal op mijn website vermeldt worden. (Hoofdpagina)
Alle kleine beetjes helpen. Daarom heb ik ook een club van 100 voor bedrijven. Uw bedrijf zal dan op een
speciale pagina op mijn website vermeld worden. En ook zal ik uw bedrijf minimaal 1 maal promoten via
sociale media.
Graag zou ik d.m.v. een presentatie / persoonlijk gesprek meer informatie over mijzelf en mogelijkheden tot
samenwerking met u als bedrijf aan gaan.
U kunt mij op onderstaande contactgegevens bereiken.
Met vriendelijke groet,
Jeffrey van Norden
Tel: +31621200495
Email: jefjeffrey@gmail.com
Site: www.jeffreyvannorden.nl
Adres: van Mijndenlaan 30, 1231XC Loosdrecht

