Benefietgala 2019
7e editie!
Beste vriend van Niños del Lago,
Zaterdag 2 november, Auberge de Rousch
Voor de zevende keer organiseert Niños del Lago Nederland
haar jaarlijkse benefietgala. Een geweldig feest en succes dat
wij dit jaar willen overtreffen. Uiteraard samen met u, die Niños
del Lago Nederland een warm hart toedraagt en hoopt op een
betere toekomst van de kinderen uit het prachtige Guatemala.
Dit benefietgala staat garant voor een avond vol entertainment,
voortreffelijk eten en drinken en mooie ontmoetingen.
Ons gezamenlijke doel van het benefietgala is dan ook om
geld in te zamelen voor een betere toekomst van de kinderen
in Guatemala.
Wij hopen daarom dat u (wederom) aanwezig kunt zijn op ons
benefietgala. Om dit mogelijk te maken willen wij u vragen om een
bijdrage voor dit evenement. Daarvoor bieden wij u het volgende aan:

Bijdrage Benefietgala Niños de Lago vanaf € 25, Kunt u niet op het gala aanwezig zijn, maar wilt u wél een
financiële bijdrage leveren? Help Niños del Lago
en sponsor €25,- (of meer) t.b.v. het Benefietgala.
U krijgt hiervoor:
- Eervolle naamsvermelding op de website van
Niños del Lago.
-N
 aamsvermelding tijdens het gala (mede mogelijk
gemaakt door:...)

Bronzen sponsorpakket t.w.v. 250,Een geweldige steun voor ons evenement zou een bijdrage zijn
met het bronzen sponsorpakket.
U krijgt hiervoor:
- Bedrijfslogo op de website van Niños del Lago.
- Vermelding inclusief bedrijfslogo op onze event
Facebook pagina.
-2
 entree kaarten voor het Benefietgala
inclusief diner en entertainment.

Zilveren sponsorpakket t.w.v. € 500,-

Een prachtige steun voor ons evenement zou een bijdrage zijn
met het zilveren sponsorpakket.
U krijgt hiervoor:
- Bedrijfslogo op de website van Niños del Lago.
- Promotie inclusief bedrijfslogo op de Niños del Lago
Facebookpagina.
- Bedrijfslogo meermaals geprojecteerd op een groot scherm
tijdens het evenement
- 4 entree kaarten voor het Benefietgala
inclusief diner en entertainment.

Gouden sponsorpakket t.w.v. € 950,-

Een fantastische steun voor ons evenement zou een
bijdrage zijn met het gouden sponsorpakket.
U krijgt hiervoor:
- Bedrijfslogo op de website van Niños del Lago.
- Promotie inclusief bedrijfslogo op Facebook, LinkedIn en
Twitter pagina van Niños del Lago
- Bedrijfslogo meermaals geprojecteerd op een groot scherm
tijdens het evenement en groot sponsordoek.
- Bedrijfslogo gepubliceerd op onze entreekaarten.
- 8 entree kaarten voor het Benefietgala
inclusief diner en entertainment.

Ninos del Lago draagt de ANBI-Status
www.ninosdellago.nl

