Chikara viert haar 25-jarig bestaan!
Het is ondertussen al 25j geleden dat onze club opgericht werd door een klein groepje
vrienden en dit willen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan!
Om dit te vieren, organiseren we een bijzonder evenement op zondag 14 juni 2020 in de
‘Witte merel’ te Lint, namelijk het ‘GENTLEMEN BOXING EVENT’.
Wij zijn op zoek gegaan naar gemotiveerde mensen uit het bedrijfsleven die hun mentale en
fysieke grenzen wilden verleggen voor het goede doel. Deze groep zal in een periode van 6
maanden intensieve training ervaren, hoe het voelt om begeleid te worden als een
professional. Het hoogtepunt is een echte bokswedstrijd met een tegenstander van
hetzelfde niveau en uit dezelfde gewichtsklasse.
De ‘Gentlemen Boxing club’ zet zich in voor de strijd tegen kanker. Alle opbrengsten gaan
integraal naar het Paul De Knop Fonds. Meer info hieromtrent kunnen jullie op onze
website terugvinden (zie onderaan). De vechtlust van onze recreatieve boksers staat
symbool voor het gevecht dat duizenden mensen dagelijks moeten leveren tegen deze
ziekte.
Elke sponsoring is dan ook meer dan welkom.
U kunt onze vechters via één van de onderstaande mogelijkheden steunen:
Sponsorpaketten
MUHAMMED ALI
MIKE TYSON
FLOYD MAYWEATHER
ROCKY BALBOA

Prijs
2000 EUR
1000 EUR
500 EUR
250 EUR

Deze sponsoring is fiscaal aftrekbaar voor uw bedrijf.
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groeten,
Het CHIKARA-TEAM
www.gentlemenboxing.be

MUHAMMED ALI
•
•
•
•
•
•
•
•

logo op gentlemen boxing website
hele pagina vermelding in het wedstrijd programma boekje
logo banners in de zaal ( zelf aan te leveren )
vermelding op het video scherm in de zaal tijdens het evenement
vermelding van uw bedrijf door de ringspeaker tijdens het evenement
de bokser mag opkomen met eventueel zelf geleverde sponsor kledij
overhandiging van de prijs in de ring aan de boksers na hun bokswedstrijd
u krijgt 20 ringside tickets ( t.w.v. 50 EUR per ticket )

MIKE TYSON
•
•
•
•
•

logo op gentlemen boxing website
halve pagina vermelding in het wedstrijd programma boekje
vermelding van uw bedrijf door de ringspeaker tijdens het evenement
de bokser mag opkomen met eventuele zelf geleverde sponsorkledij
u krijgt 10 ringside tickets ( t.w.v. 50 EUR per ticket )

FLOYD MAYWEATHER
•
•
•
•

logo op gentlemen boxing website
vermelding in het wedstrijd programma boekje
vermelding van uw bedrijf door de ringspeaker tijdens het evenement
u krijgt 5 ringside tickets ( t.w.v. 50 EUR per ticket )

ROCKY BALBOA
•
•
•

logo op de gentlemen boxing website
vermelding in het wedstrijd programma boekje
u krijgt 5 gewone tickets ( t.w.v. 35 EUR per ticket )

www.gentlemenboxing.be

Deelnemende gentlemen bokser :
SPONSORGEGEVENS
NAAM BEDRIJF

STRAAT + HUISNR

GEMEENTE + POSTCODE

BTW NR :

KEUZE SPONSORPAKKET :

BEREIKBAARHEIDSGEGEVENS :
• TEL :
• GSM NR :
• E-MAIL :
HANDTEKENING :

www.gentlemenboxing.be

