BRONZE SPONSOR
Waarom heeft Amalied uw hulp nodig
Amalied is een non-profit organisatie draaiend op vrijwilligers, investeringen
vanuit het bedrijfsleven, privédonaties en een kleine bijdrage van de ouders voor
de workshops.
Het doel van Amalied is om kinderen voor te bereiden op de toekomst en te
empoweren. Dit doen we door 3x per jaar een nieuw programma van 10-12
workshops aan te bieden. Wekelijks krijgen de kinderen een interessante en actieve
workshop in Cultuur en STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). De
kinderen leren tijdens de workshops zich bewust te worden van culturele diversiteit
en worden getraind in hun cognitieve en communicatieve vaardigheden. Daarnaast leren ze probleemoplossend te werk te gaan en kritisch te denken. Door hun
interesse te stimuleren in STEM-thema’s willen we op een leuke en praktische wijze
de Amalied-kinderen laten zien wat hun mogelijkheden zijn voor de toekomst.
Naast de workshops proberen we maatschappelijke betrokkenheid bij de kinderen
te creëren door met de kinderen op excursies te gaan naar interessante musea,
technologische bedrijven of culturele instellingen. Hoog in het vaandel bij Amalied
staat leveren van kwalitatieve workshops met de beste materialen om de kinderen
niet alleen op een leuke wijze, maar ook op een juiste wijze te kunnen trainen.
Hoe kan uw organisatie Amalied helpen
Uw organisatie kan Amalied helpen de kwaliteit van het programma hoog te houden voor onze kinderen. Dit kan door financieel uw steentje bij te dragen of door
Amalied te faciliteren door uw kennis, kunde en/of andere (on)tastbare voorzieningen beschikbaar te stellen.
Hoe kan Amalied uw organisatie helpen
Samen bereiken we meer. We zien uw hulp niet als een eenzijdige overeenkomst.
Samen zetten we ons in voor de kinderen, binnen Amalied, maar ook voor de
kinderen van uw medewerkers en voor uw medewerkers zelf. Amalied heeft voor u
vijf sponsorpakketten opgesteld waarin wordt weergegeven wat we graag aan u
terug geven. We kijken uit naar een mooie samenwerking. Voor Amalied, voor uw
organisatie en natuurlijk voor al onze kinderen, de leiders van de toekomst.
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BRONZE SPONSOR
Als Bronze Sponsor doneert u
tussen de €2.500-4.999 per jaar
Als Bronze Sponsor ontvangt u
• Een Bronze Sponsor-vermelding op de website met uw logo, organisatienaam,
website en referentieruimte (inclusief foto, naam, functie van de referent)
• Een Bronze Sponsor-vermelding op onze social media-kanalen met uw logo, organisatienaam, uw website en een link naar uw referentie op onze website
• Een Bronze Sponsor-logovermelding op promotioneel drukwerk zoals banners,
leaflets, etc.
• Het ‘droppen’ van uw bedrijfsnaam in redactionele en promotionele publicaties
• 50% korting op de workshops voor de kinderen van uw medewerkers
• De mogelijkheid 1x per jaar een rondleiding te geven voor de kinderen binnen
uw organisatie
• De mogelijkheid 1x per jaar een inspirerende gastspreker te faciliteren (iemand
van uw organisatie) om een leuke, leerzame en praktische 2 uur-workshop te geven aan de kinderen over uw vakgebied
• Altijd 2 uitnodigingen voor Amalied-events
• Ondersteuning bij interne communicatie over onze samenwerking
• Updates over onze activiteiten en resultaten
Vragen
Voor vragen kunt contact opnemen met Sterre Tuynman via
s.tuynman@amalied.com
Word Bronze Sponsor van Amalied
Meld uw bedrijf aan op www.amalied.com/contactformulier-bijdrage-organisaties
Of bekijk eerst de andere sponsorpakketten op www.amalied.com/helpamalied
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