STAP JIJ
AAN BOORD?
sponsorbrochure

JOIN THE TEAM!

“Waarom?” is de vraag die vaak voorbij
komt als we vertellen dat we de Atlantische
Oceaan gaan overroeien. Tja, waarom? Het
is lastig in woorden uit te drukken… Het is
een gevoel dat al lange tijd sluimert. Een
gevoel van iets doen ver voorbij de grenzen
van je comfortzone, het verlangen van het
doen van iets groots, een uitdaging, zowel
fysiek als mentaal, waarvan we dachten dat
we ‘m nooit zouden aangaan. Terug naar
de basis, jezelf en elkaar nog beter leren
kennen en bekijken of we ons nog op het
juiste levenspad bevinden, of juist niet…
Naast het aangaan van deze grote uitdaging
voor onszelf, roeien we voor kinderen die het
minder goed hebben getroffen. We willen
zoveel mogelijk geld ophalen voor onze
goede doelen: Het Vergeten Kind en het
Jeugdfonds Sport & Cultuur, omdat ieder
kind het verdient om kind te zijn…
December 2023 staat inmiddels vet
omcirkeld in onze agenda: wij, de Blue
Atlantics, staan dan aan de start van het
grootste avontuur van ons leven! Ben je
erbij?
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THE CHALLENGE
De Talisker Whisky
Atlantic Challenge

Het grootste evenement in oceaan roeien,
bijna 5.000 km… Een uitdaging die ons
vanuit San Sebastian in La Gomera,
Canarische Eilanden in Spanje naar
Nelson’s Dockyard, English Harbour in
Antigua brengt. We zijn allemaal sportief en
competitief ingesteld, willen het beste in
onszelf naar boven brengen en leggen de
lat daarom hoog.

Ons ultieme doel: het winnen van de
vrouwenrace in de Talisker Whisky Atlantic
Challenge 2023.
Ons schema zal bestaan uit 2 uur roeien,
2 uur rust, 24 uur per dag, 7 dagen per week
over een periode van 40 tot 60 dagen. De
jaarlijkse race start begin december, met
ongeveer 35 teams vanuit de hele wereld.

Impressie van de 2017-race...

Allemaal met hetzelfde verlangen: de
unieke en onwijs gave ervaring van het
oversteken van een oceaan in een roeiboot,
zonder support. Er zijn meer mensen die
Mount Everest hebben beklommen dan die
een oceaan zijn over geroeid… We kunnen
niet wachten!

The world’s toughest row...
12

12

5.000

uur roeien per dag
door ieder teamlid

kg gewichtsverlies:
gemiddeld per TWAC-roeier

calorieën verbrand
per dag per teamlid

1.500.000
slagen gemaakt tijdens
de race door het hele team

10
liter water te drinken
per dag per teamlid

ONZE GOEDE DOELEN
... omdat ieder kind het
verdient om kind te zijn

Het Vergeten Kind
Een van de redenen voor ons om deze uitdaging aan te gaan is om uit
te vinden of we de juiste wegen bewandelen of dat er toch iets moet
veranderen in ons leven. Wij hebben het voorrecht dat we dingen
kunnen veranderen als we dat echt willen. Voor heel veel kinderen
geldt dat niet. Verwaarloosd of mishandeld. Gevlucht voor geweld of
uit huis geplaatst, omdat ze niet meer veilig waren. De trauma’s laten
diepe sporen na. Het maakt onzeker, bang en boos.
We roeien voor deze kinderen, door Het Vergeten Kind als een
van onze goede doelen te kiezen. Deze organisatie vecht voor een
stabiele, liefdevolle omgeving, waar kinderen zich op een goede
en veilige manier kunnen ontwikkelen. Ze positieve ervaringen
meegeven met echte aandacht, zodat ze zich gezien voelen en op die
manier hun zelfvertrouwen weer een beetje terugkrijgen. Iets waar
niemand zonder kan…

Jeugdfonds
Sport & Cultuur
We vinden daarnaast ook dat kinderen de kans moeten krijgen om
zich op een culturele of sportieve manier te kunnen ontwikkelen.
Bezig zijn met sport of cultuur helpt een kind om zich optimaal te
kunnen ontwikkelen op fysiek, mentaal en sociaal vlak. In Nederland is
dit voor 1 op de 11 kinderen helaas niet mogelijk, simpelweg om het feit
dat ouders het zich niet kunnen veroorloven. Kinderen die niet kunnen
deelnemen aan zulke activiteiten, hebben niet dezelfde kansen die zo
vanzelfsprekend zijn voor hun leeftijdsgenootjes.
Ons tweede goede doel is daarom het Jeugdfonds Sport & Cultuur,
omdat alle kinderen ervan moeten kunnen dromen om de nieuwe
Messi of Beyonce te worden…

MEET THE TEAM
‘You can never cross the
ocean until you
have the courage to lose
sight of the shore’

Meer informatie over het team?
www.blueatlantics.com/team

Ilse Schuurman
roeister

Ingrid Voorn
roeister

Margot Vries
roeister

Marije van de Bor
roeister

Lucas Voorn
personal trainer

Jan Kolthof
roeitrainer

Johan Meidam
roeitrainer

ONZE AMBITIES...
... het winnen van de Murden Trophy
en daarmee de vrouwenrace in de
Talisker Whisky Atlantic Challenge 2023
... zoveel mogelijk geld inzamelen voor
onze goede doelen: Het Vergeten Kind en
het Jeugdfonds Sport & Cultuur

SOCIAL MEDIA-TEAM
Volg ons avontuur via Facebook,
Instagram en LinkedIn!

Bart de Jong

foto- en videograaf

Ingeborg Fortgens
social media-expert

Tessa Jonker

social media-expert

MEDIA ATLANTIC CAMPAIGNS
Wereldwijde media-aandacht via de
(social media-) kanalen van Atlantic Campaigns

Bron: race report TWAC 2019-2020.
Download het hele rapport hier

Media Atlantic Campaigns tijdens de TWAC 2019-race
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De Talisker Whisky Atlantic Challenge:
the world’s toughest row… Wij gaan
ervoor! En natuurlijk willen wij hier een
succes van maken. Stap jij aan boord?

SPONSORPAKKETTEN
Stap je aan boord?

Voor deze bijzondere uitdaging zijn wij
op zoek naar financiële bijdragen en
ondersteuning in materialen of diensten.
Door bij ons in te stappen profiteer je vanaf
nu tot ver in 2024 van regionale, nationale en
zelfs wereldwijde media-aandacht, promotie
van jouw product of dienst op allerlei
manieren en mogelijkheden voor corporate
events.
Jouw naam wordt verbonden aan de twee
goede doelen waarvoor wij zoveel mogelijk
geld willen ophalen: Het Vergeten Kind en
het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Logo op teamkleding*

4 uur durende “ocean rowing
experience” (voor 4 personen)

Logo op promotiemateriaal
(brochures, roll ups, etc.)*

Presentatie aan jouw organisatie
over onze voorbereidingen

Logo op boot*

Exclusief interview met team
voorafgaand aan de TWAC

Logo op website*

Aanwezigheid met 2 personen
tijdens “goodbye party” in NL

MEDIA

Presentatie aan jouw organisatie
over onze ervaringen na deelname
aan de TWAC

Sponsorintroductie post op alle
social media-kanalen
Jouw organisatie frequent getagd
in onze social media posts*
Ongelimiteerd gebruik van Blue
Atlantics-merk (logo, fotomateriaal, namen van roeiers, etc.) in jouw
bedrijfscommunicatie

GRACHT

ZWOLS

ZEE

CORPORATE

ATLANTISCH

GRACHT

ZWOLS

ZEE

ATLANTISCH

BRANDING

logo sponsorpakket “Atlantisch Blauw”
logo sponsorpakket “Zwols Blauw”
logo sponsorpakket “Zeeblauw”

Ruimte die over blijft wordt gebruikt
voor de ‘tegels’ van 10 x 10 cm.

12
* Mogelijke indeling van logo’s op de boot. Dit is slechts een concept.
Afhankelijk van het uiteindelijke ontwerp van de boot kan de opzet er anders uit gaan zien.

Interview met team na deelname
aan de TWAC
Aanwezigheid met 2 personen
tijdens doop van de boot
Gesigneerde teamfoto na finish
in Antigua

* Grootte en plaats van logo (en op aantal kledingstukken) en tag-frequentie afhankelijk van het gekozen sponsorpakket
Zoals je hebt kunnen lezen en zien is ook de media-aandacht en het bereik van Atlantic Campaigns enorm. Jouw logo
op kleding en/of boot zal daarom niet alleen via onze, maar ook via de mediakanalen van Atlantic Campaigns niet
onopgemerkt blijven! Daarnaast draagt iedere sponsor natuurlijk bij aan ons doel om zoveel mogelijk geld op te halen
voor Het Vergeten Kind en het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

ATLANTISCH

Pakket “Atlantisch Blauw”

€ 25.000

ZEE

Pakket “Zeeblauw”		

€ 12.500

ZWOLS

Pakket “Zwols Blauw”		

€ 5.000

GRACHT

Pakket “Grachtblauw”		

€ 2.500

Club Blue Atlantics:
een ‘tegel’ van omgeveer 10 x 10 cm
op de boot, met uw naam of logo 		

€ 150

Wij vinden het geweldig als je onderdeel wordt van onze reis!
Om deze grote uitdaging te kunnen bekostigen is er een bedrag
van € 180.000 nodig. Natuurlijk staan we ook open voor andere
suggesties om een bijdrage te leveren. Er is heel veel mogelijk!
Afhankelijk van jouw wensen en onze mogelijkheden maken wij
graag een sponsorpakket op maat. Stap je aan boord?
Meer informatie en details over onze sponsormogelijkheden?
info@blueatlantics.com
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ONZE SPONSOREN...

BEDANKT!

CONTACT: info@blueatlantics.com • www.blueatlantics.com
SOCIAL MEDIA: volg ons via: Facebook • Instagram • LinkedIn
COVERFOTO: Atlantic Campaigns

