
 

 

Partnerprogramma Unica Foundation 

Sinds 2009 voert de Unica Foundation effectieve hulpprogramma’s uit voor de bevolking van Nepal. 

Dankzij de ervaren projectleiders ter plaatse is het mogelijk om het aantal ondersteunende projecten 

verder te vergroten. Hiervoor zoekt de Unica Foundation partners, die de doelstelling van de 

foundation onderschrijven en waarmee één of meerdere projecten mogelijk gemaakt kunnen 

worden. De foundation gaat graag een meerjarige samenwerking aan, waardoor er structureel 

ondersteuning geboden kan worden. Als tegenprestatie biedt de foundation vier pakket-

mogelijkheden aan.  

 

Pakketten 

Partner goud 

Bijdrage vanaf € 5.000,- per jaar. Jaarlijkse partnership met een looptijd van minimaal 3 jaar. 

Hiervoor ontvangt de partner:  

• Vermelding op de website van de foundation als partner  

• 1 x per jaar nieuwsbrief foundation 

• Uw bijdrage wordt ieder jaar gekoppeld aan één project. U ontvangt hierover informatie en 

projectrapportgage. U kunt dit project zelf opvoeren als MVO credits.  

• Certificaat van partnerschap 

• Vermelding als één van de topsponsoren van de Welloop: 

- prominente vermelding op de flyer  

- prominente vermelding op de aanmeldsite als topsponsor  

- naamsvermelding/spandoek mogelijkheid op de start/finish  

- vermelding op foto banner waarmee teams/lopers op de foto gaan  

- gratis deelname met één team aan de Welloop  

- 4x toegang tot het VIP programma tijdens de Welloop  

- speeddate / kennismaking met de CEO van Unica 

 

Partner zilver 

Bijdrage van € 2.500,- per jaar. Jaarlijkse partnerschip met een looptijd van minimaal 3 jaar. Hiervoor 

biedt de foundation het volgende:  

• Vermelding op de website van de foundation als partner  

• 1 x per jaar nieuwsbrief foundation 

• Uw bijdrage wordt ieder jaar gekoppeld aan één project. U ontvangt hierover informatie en 

projectrapportgage. U kunt dit project zelf opvoeren als MVO credits.  

• Certificaat van partnerschap 

• Vermelding als sponsor van de Welloop: 



- vermelding op de flyer, klein logo  

- vermelding op de aanmeldsite sponsor, klein logo  

- naamsvermelding/spandoek mogelijkheid bij start/finish  

- vermelding op foto banner (klein logo) waarmee teams/lopers op de foto gaan  

- gratis deelname met één team aan de Welloop  

- 2x toegang tot het VIP programma tijdens de Welloop  

- speeddate / kennismaking met de CEO van Unica 

 

Partner brons 

Bijdrage van € 1.500,- euro. Jaarlijkse partnership met een looptijd van minimaal 3 jaar. Hiervoor 

biedt de foundation het volgende: 

• 1 x per jaar nieuwsbrief foundation 

• Certificaat van partnerschap 

• Vermelding als sponsor van de Welloop: 

- naamsvermelding/spandoek mogelijkheid bij start/finish  

- vermelding op foto banner (klein logo) waarmee teams/lopers op de foto gaan  

- gratis deelname met één team aan de Welloop  

- 2x toegang tot het VIP programma tijdens de Welloop  

 

 

Toegangskaarten VIP evenement 

De Unica Foundation organiseert op 20 mei 2021 tijdens de Welloop een VIP-evenement voor 

partners van de Unica Foundation. Toegangskaarten voor dit evenement zijn ook los verkrijgbaar. De 

kosten bedragen €250,- voor 2 kaarten.  

 

 

Heeft u interesse om de Unica Foundation middels één van deze sponsorpakketten te ondersteunen? 

Neemt u dan contact met ons op via info@unicafoundation.nl.  

mailto:info@unicafoundation.nl

