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Helpt u de maritieme talenten van de toekomst
aan een state-of-the-art en duurzaam opleidingsschip?
Wilt u uw bedrijfsnaam koppelen aan het meest innovatieve opleidingsschip van Nederland en daarmee zichtbaar
maken voor maritieme talenten? Dat kan aan boord van de AB INITIO! We willen leerlingen en studenten een
prachtige carrièrestart te geven. Daarom bouwen we aan een duurzaam, innovatief en toekomstbestendig
opleidingsschip. Helpt u ons om deze ambitie zo volledig mogelijk vorm te geven?

SPONSOR FINANCIEEL
PAKKET 1 € 20.000,– 12x beschikbaar
U krijgt:
• Een hut vernoemd naar uw bedrijf + fotowand
in de hut

PAKKET 2 € 30.000,– 3x beschikbaar
U krijgt:
• Vermelding van uw bedrijf door middel van een logo in
het stuurhuis
• Afbeelding van het logo op het logobord in de gemeenschappelijke ruimte
• Een hut vernoemd naar uw bedrijf en een fotowand
in de hut
• 1,5 minuut promo/commercial in de instructiefilm voor
leerlingen en studenten
• Twee keer een vaartocht met uw relaties aan boord
(dagdeel, ex. catering, circa 30 personen)

PAKKET 3 X
 bedrag, te bepalen in overleg,
hoofdsponsorschap 2x beschikbaar
U krijgt:
• Afbeelding van het logo in het stuurhuis en op het logobord
in de gemeenschappelijke ruimte
• Sierkussen met uw logo in de gemeenschappelijke ruimte
• Uw bedrijfsnaam wordt de naam van een zelfgekozen ruimte
• Een hut vernoemd naar uw bedrijf en een fotowand in de hut
• 1,5 minuut promo/commercial in de instructiefilm voor
leerlingen en studenten
• Twee keer een vaartocht met uw relaties aan boord
(ex. catering, circa 30 personen)
• Bedrijfsvlag in top
• Meevaren met de proefvaart

SPONSOR IN NATURA
In overleg met de bouwwerf, Concordia Damen, bekijken we welke
componenten in aanmerking komen voor sponsoring, inclusief garantie. Bij deze sponsoring, vanaf een waarde van € 5000,– hoort
vermelding van het bedrijfslogo op het gesponsorde onderdeel.

WWW.STC-GROUP.NL/ABINITIO

VRIENDEN VAN DE AB INITIO

Jaarlijkse uitnodiging netwerkevent

Zodra u de AB INITIO sponsort, zowel in natura als financieel,
bent u een vriend van de AB INITO. Dat levert een aantal
voordelen op.

Alle vrienden (zowel bij sponsoring in natura als financieel) krijgen
jaarlijks een verzorgde netwerkdag aangeboden aan boord van de
AB INITIO.

Vermelding op de website van STC Group

Beschikbare sponsorpakketten

Uw bedrijfslogo wordt met link naar uw website vermeld op de
website van STC Group.

Pakket

Zichtbaarheid van uw bedrijf na sponsoring
STC Group kiest bewust voor een duurzaam, innovatief en
toekomstbestendig opleidingsschip. We willen het schip als
‘vlaggenschip’ inzetten en een inspiratie laten zijn voor de
Nederlandse maritieme sector. Hierdoor zal het schip vaak te zien
zijn bij evenementen en tijdens promotionele activiteiten. Denk
aan rondleidingen, open (bedrijfs-)dagen, de Rotterdamse
Wereldhavendagen, Sail Amsterdam en Vlaggetjesdagen. Tijdens
deze evenementen besteden wij aandacht aan de samenwerking
met de maritieme industrie. Graag brengen we onze vrienden van
AB INITIO onder de aandacht door middel van de promovideo,
banners en vlaggen tijdens deze evenementen die de samen
werking met onze sponsoren tonen.

Prijs per pakket

Hoeveel keer
beschikbaar

Pakket 1 – ziler

€ 20.000

12x

Pakket 2 – goud

€ 30.000

3x

Pakket 3 – platina

In overleg

2x

Sponsoractiviteiten worden vooraf vastgelegd in een sponsorcontract. De
bedragen zijn excl. btw. Alle pakketten hebben een geldigheidsduur van
vijf jaar, daarna kan er verlengd worden of krijgen andere bedrijven de
kans om mee te doen. Alle sponsoren krijgen een VIP-uitnodiging voor de
feestelijke tewaterlating.

Nicole van Spronsen is uw contactpersoon:
+31 6 109 712 55 | n.vanspronsen@stc-r.nl
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