EEN ORGANISATIE VAN
RONDE TAFEL MECHELEN

TEN VOORDELE VAN SOCIALE
PROJECTEN UIT DE REGIO MECHELEN

woensdag 24 mei 2017
19:00 - 23:00 B2B

23:00 - 03:00 Party

Mechelen leeft
TECHNOPOLIS

· Logo op website
· Tafel met logovermelding
· 4 Kaarten voor all-in
formule
· Sponsoranimatie op
gedeeld scherm

€ 650

€ 1000

· Logo op website

· Logo op website

· Tafels met
logovermelding

· Tafels met
logovermelding

· 16 Kaarten voor all-in
formule

· 44 Kaarten voor all-in
formule

· Logo op al onze
gedrukte communicatie

· Logo op al onze
gedrukte communicatie

· Sponsoranimatie op
aanwezige schermen
(normale frequentie)

· Sponsoranimatie op
aanwezige schermen
(hoge frequentie)

€ 2000

€ 3500

€ 5000

· Logo op website

· Logo op website

· Tafels met
logovermelding

· Tafels met
logovermelding

· 8 Kaarten voor all-in
formule

· 30 Kaarten voor all-in
formule

· Sponsoranimatie op
aanwezige schermen
(lage frequentie)

· Logo op al onze
gedrukte communicatie
· Sponsoranimatie op
aanwezige schermen
(hoge frequentie)

PARTY! DJ

met

· B2B-genodigden nemen gratis
deel aan de party.

· Pas vanaf 23u stipt worden de
partygenodigden toegelaten.

19u

· Vanaf 23u loopt de verkoop van
drank via drankbonnetjes.

20u

· Wenst u extra kaarten voor de
party aan te kopen:
www.mechelenleeft.be/2017

Start/Aperitief
Walking dinner

22u

Speech & Tombola

interesse?
Contacteer ML@RT56.be
Kaarten bestellen voor
de B2B-avond
of enkel voor de party:
www.mechelenleeft.be/2017

23u

Mechelen Leeft! Party
met DJ Laurent Wery

programma

tombola
Wenst u onze tombola te sponsoren?
Neem dan contact op met ML@RT56.be.

Mechelen leeft
Ronde Tafel Mechelen organiseert op woensdag
24 mei 2017 voor de 20e keer haar fundraising
activiteit ‘Mechelen leeft’. Deze editie vindt plaats in
Technopolis te Mechelen.
We zijn ﬁer te kunnen claimen dat ‘Mechelen Leeft’
ondertussen hét B2B-evenement is geworden voor
het bedrijfsleven in en buiten Mechelen. Net zoals
vorig jaar is er ook deze editie na de B2B-avond vanaf
23u een heuse party.
Samen met al onze leden proberen wij bij te dragen
aan de sociale behoeften in onze maatschappij. Daar
wij dit niet alleen kunnen, willen wij een beroep doen
op bedrijven zoals diegene waar u deel van uitmaakt.
Naast uw sponsoring zal ook de aanwezigheid van u
en uw gasten bijdragen tot een geslaagd evenement.

MEER WETEN?

VOOR HET GOEDE DOEL
Alle opbrengsten van Mechelen Leeft gaan integraal
naar onze goede doelen. De afgelopen jaren konden
wij dankzij u volgende goede doelen ondersteunen:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Ter Elst
Eureka
De ark
LCIB
Els Smiley
Willekom
Beyond the Moon
Sint Vincentius
Make a wish
De maretak
AJOK VZW
Hartekamp
Crescendo for Kids

OVER RONDE TAFEL MECHELEN?
KENT U EEN SOCIAAL PROJECT?
Laat het ons weten: bestuur@rt56.be

· Kinderkankerdag
· Vzw de Kreek
· Fonds Dieter
· Cliniclowns
· Huize Iris
· De Krone
· 4LTrophy
· De Sibbe
· Mini JI’s
· Seraﬁen
· Olivia Hendrickx
research fund

