Sponsor worden van A Seal?
A Seal Zeehondenopvang en Expo bestaat inmiddels 3 jaar en is in razend tempo uitgegroeid
tot een gerespecteerd en drukbezochte zeehondenopvang en educatief centrum. Ons
social media bereik groeit dagelijks (FB 10.000 volgers). In 2017 hebben maar liefst
65.000 bezoekers de locatie bezocht en heeft A Seal meerdere malen positieve aandacht
gekregen van zowel lokale als landelijke pers. Daarbij wonen duizenden personen per
jaar de openbare vrijlatingen van de zeehonden bij.
A Seal Zeehondenopvang en Expo is een stichting met een sterk imago als goed doel
met aan de basis dierenwelzijn en educatie over duurzaamheid en schone natuur in de
leefomgeving van de zeehonden.
De stichting is volledig afhankelijk van het werk van vrijwilligers, bezoekers entrees,
donaties, giften, adopties en sponsoren. Wij bieden bedrijven verschillende
mogelijkheden om als sponsor hun naam te verbinden aan dit geweldige doel.
Hiermee kunnen bedrijven aan het publiek en het eigen personeel de betrokkenheid en
het verantwoordelijkheidsgevoel kenbaar maken bij het onderwerp zeehondenopvang.
Uiteraard is A Seal een ANBI-stichting en alle donaties aan ons zijn voor bedrijven fiscaal
gunstig.
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Sponsorpakketten
€500 per jaar

• Logo op A Seal website
• Logo op A Seal narrowcasting scherm
• 10 vrijkaartjes

€1000 per jaar

• Logo op A Seal website
• Logo op A Seal narrowcasting scherm
• 20 vrijkaartjes
• A Seal logo en tekst voor op eigen website

€2000 per jaar
(Ook zeer geschikt
voor bedrijfs/teamuitjes,
kerstborrels,
relatiepresent etc)

• Logo op A Seal website
• Logo op A Seal narrowcasting scherm
• 20 vrijkaartjes
• A Seal film met bedrijfslogo voor op
eigen website & sociale media
• Adoptie zeehond
• Vrijlating geadopteerde zeehond
• Exclusieve avondopenstelling voor eigen personeel
(50 pers. max.), eventueel in combinatie met diner/borrel
bij Zoet of Zout (apart te reserveren en af te rekenen)

Speciale sponsor-projecten • Bij A Seal hebben wij altijd “projecten” die we graag
zouden willen uitvoeren.
(op aanvraag bij
• Deze projecten kosten geld.
bedrijfsleider)
• Wij zoeken hiervoor dan ook sponsoren die ons kunnen
helpen met de realisatie ervan.
• Voorbeelden zijn: aanschaf van een nieuwe auto,
renovatie van zeehondenverblijven, werkkleding, etc.
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