
EEN TERUGBLIK OP DE GESCHIEDENIS VAN JCI LIER

EEN �NTRODUCT�E

JCI Lier is een ambitieuze vereniging voor jonge professionals en

ondernemers onder de 40. Als lokale afdeling maakt JCI Lier deel

uit van een wereldwijd netwerk van ambitieuze jongeren met een

honger naar kennis, een neus voor business en een engagement

voor de maatschappij.

JCI Lier biedt de ideale voedingsbodem voor het uitbreiden van

uw netwerk en het opbouwen van levenslange vriendschappen.

Om dit event tot een succesvol einde te brengen, zijn we op zoek

naar financiële en logistieke steun. In ruil voor uw bijdrage

kunnen wij, als organisator, zichtbaarheid bieden in de aanloop

naar en tijdens het event.

Wie zijn wij?

GESCH�EDEN�S

Zoals elk jaar, organiseert JCI Lier ook in 2021 een galabal voor

haar leden, oud-leden, senatoren en sympathisanten. Dit jaar is

echter extra speciaal: we blazen namelijk 50 kaarsjes uit! We

maken daarom van 2021 een niet te missen editie! Het wordt een

gala van uitzonderlijke kwaliteit, aangevuld met prachtige

randanimatie om deze mijlpaal te vieren.

Hierbij al een stukje geschiedenis: een knipsel uit het Belgisch

Staatsblad van 30 april 1970:

50 jaar JCI Lier

PARTNERSH�PS

We kunnen dit echter niet waarmaken zonder de hulp van

sponsors. Onze activiteiten bieden enorme meerwaarde voor de

ambitieuze jongeren die we aantrekken, ze zijn echter niet altijd

zelfbedruipend. Met uw steun zorgt u ervoor dat JCI Lier een

gezonde financiële ruggensteun krijgt, en geeft u de kans aan

jongeren om zichzelf maximaal te ontplooien.

We bieden u tevens in dit ondernemersnetwerk een mooie

zichtbaarheid. Bekijk de opties op de volgende pagina, naast de

standaardpakketten kunnen we steeds pakketten op maat

samenstellen. 

Wat bieden we u?
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E�GHT�ES

8 inkomtickets

4 flessen champagne

Uw logo in de galakrant*, op groot scherm & op social media

Mogelijkheid tot plaatsen banners van uw bedrijf aan de ingang

van de zaal

€1200 - 8 personen

SEVENT�ES

10 inkomtickets

5 flessen champagne

Uw logo in de galakrant*, op groot scherm & op social media

Mogelijkheid tot plaatsen banners van uw bedrijf aan de ingang

van de zaal & het geven van een pitch. U staat maximaal in de

belangstelling!

€1500 - 10 personen

TWENTY-TENS

2 inkomtickets

Fles champagne

Uw logo in de galakrant*

€300 - 2 personen

N�LL�ES

4 inkomtickets

2 flessen champagne

Uw logo in de galakrant* & op groot scherm

€600 - 4 personen

N�NET�ES

6 inkomtickets

3 flessen champagne

Uw logo in de galakrant*, op groot scherm & op social media

€900 - 6 personen

V�P STATUS

1 inkomticket

Kleine fles champagne (375 ml)

Vermelding in de galakrant*

€150 - 1 persoon
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* De Galakrant is een klein magazine dat wordt verspreid op het evenement zelf. Elke aanwezige vindt

hierin info over de leden van de vereniging en de sponsors van het evenement.
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