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Wie is LIONS Club Gent Scaldis ?

LIONS Club Gent Scaldis

Reeds vijftig jaar helpt onze Lions Club Gent Scaldis
diverse organisaties zowel in binnen- als buitenland. Onze
club telt 54 leden.

Het hoofddoel van onze club is mensen helpen. We helpen
door fondsen te werven voor onze diverse sociale doelen
en door actief de handen uit de mouwen te steken.

www.lionsgentscaldis.be

LIONS International

100 jaar ten dienste van de maatschappij

Lions Clubs International is de grootste service club en
één van de grootste NGO’s wereldwijd, met een netwerk
van 1,4 miljoen leden verspreid over 46.000 clubs in 210
landen.

www.lionsinternational.be



Wat doen we ?

Filmgala

Op 26 maart 2019 organiseren wij ons 26ste filmgala. Dit jaarlijks evenement
vindt ook dit jaar plaats in de Kinepolis te Gent. Traditiegetrouw is er een
receptie met walking dinner gevolgd door de film. Dit jaar is gekozen voor de
film « The Aftermath » met Keira Knightley. Ons filmgala is met meer dan 600
aanwezigen jaarlijks uitverkocht.

Verkoop chocolade « Paardenkopjes »

Ook dit najaar verkopen we weer onze lekkere « paardenkopjes ».
Deze delicatessen worden met de hand gemaakt en zijn verkrijgbaar in
250gr., 500gr. en 1kg. Ideaal als eindejaars- of relatiegeschenk.





Voor wie ?

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dementie
prioriteit nummer 1. In België alleen lijden meer dan
200.000 mensen aan deze vreselijke ziekte, door de
vergrijzing van onze bevolking zal dit cijfer nog
verdubbelen tegen 2060. 1 Belg op 5 wordt vroeg of laat
getroffen door deze ongeneeslijke ziekte.

Dementie treft ongeveer 3 keer zoveel betrokken personen als het aantal
mensen met dementie zelf.
Daarom zijn we ook dit jaar op zoek naar middelen om Baluchon Alzheimer te
ondersteunen.
Baluchon Alzheimer is ontstaan in Canada en is sinds 2003 actief in België. De
missie van Baluchon Alzheimer is tweezijdig: rust en begeleiding, de
mantelzorger van een persoon met de ziekte van Alzheimer een adempauze
aan te bieden, zonder dat het familielid in een ander milieu hoeft geplaatst te
worden. Op die manier helpt Baluchon Alzheimer jaarlijks een honderdtal
families.

Naast Baluchon Alzheimer ondersteunen we hoofdzakelijk volgende sociale
werken:
• LCIF – Lions Clubs International Foundation www.lionsclubs.org
• De Voedselbanken www.foodbanks.be
• Toekomstatelier www.toekomstatelierdelavenir.be
• Afia Shuleni www.afiashuleni.com
• Andere : Casa93, Fonds Emilie Leus, CAW, Manège Dennenhof, Comequi,

Protos…



Visibiliteit Sponsoren

KAARTEN
Logo op

toegangskaarten

MAGAZINE
• SCALDIS Magazine
• A4 luxe magazine
• 750 exemplaren 

RECLAMESPOT

Uw reclamespot 20’’
voor de film

WEBSITE

Logo op
www.lionsgentscaldis.be

BANNER
Roll-up banners aan:

• inkom
• receptiezaal
• filmzaal

GROOT SCHERM
Uw publiciteit

op groot scherm
voor de film

FLESSEN
CHAMPAGNE

Gratis flessen Champagne
voor de sponsors en hun

genodigden

RECEPTIE
Uw publiciteit op

4 schermen
tijdens de receptie
voor en na de film



Sponsorformules

• Formule MASTER (max. 1) €2.500
o Exclusieve partnership
o Sponsoring op maat van uw bedrijf

• Formule PLATINUM (max. 5) € 1.300
o Logo op de toegangskaarten
o Vertoning van uw reclamefilm 20’’ voor de voorstelling
o Logo op de website ‘Scaldis’ (1 jaar)
o Logo op reclamedoek in de zaal en op de receptie
o Advertentie dubbele of recto/verso 1/1 A4 quadri kleur in SCALDIS Magazine 2019
o Redactioneel artikel in SCALDIS Magazine 2019
o Advertentie geprojecteerd op groot scherm voor de vertoning en tijdens receptie (8x/lus)
o 6 toegangskaarten (waarde 240€)
o 3 flessen champagne op de receptie

• Formule DIAMOND (max. 6) € 900
o Advertentie 1/2 A4 quadri kleur op de rug of binnenkaft in SCALDIS Magazine 2019
o Logo op de website ‘Scaldis’ (1 jaar)
o Logo op reclamedoek in de zaal en op de receptie 
o Advertentie geprojecteerd op groot scherm voor de vertoning en tijdens receptie (4x/lus)
o 4 toegangskaarten (waarde 160€)
o 2 flessen champagne op de receptie

• Formule GOLD € 500
o Advertentie 1/1 A4 quadri kleur in SCALDIS Magazine 2019
o Logo op de website ‘Scaldis’ (1 jaar)
o Logo op reclamedoek in de zaal en op de receptie
o Advertentie geprojecteerd op groot scherm voor de vertoning en tijdens receptie (2x/lus)
o 2 toegangskaarten (waarde 80€)
o 1 fles champagne op de receptie

• Formule SILVER € 300
o Advertentie 1/3 A4 quadri kleur in SCALDIS Magazine 2019
o Advertentie geprojecteerd op groot scherm voor de vertoning en tijdens receptie (1x/lus)
o 1 toegangskaart (waarde 40€)

• Advertentie / Vermelding
o Bronze - 1/6 A4 quadri kleur in SCALDIS Magazine 2019 € 200
o Vermelding in SCALDIS Magazine 2019 « Vrienden van de Lions » € 100
o Extra toegangskaart €40



Overzicht

MASTER PLATINUM DIAMOND GOLD SILVER

LOGO Toegangskaarten

Website

Reclame roll-up banners

Dubbele pagina of recto/verso 1/1
mogelijkheid van een redactioneel artikel

Cover rug of binnenkaft 1/2

Pagina 1/1

Pagina 1/3

PROJECTIE Reclame in lus MAATWERK 8X 4X 2X 1X

promotie film (max 20 '')

TOEGANGSKAARTEN MAATWERK 6 4 2 1

CHAMPAGNE MAATWERK 3 2 1

PRIJS   :   € 2 500 € 1 300 € 900 € 500 € 300

Vermelding: Bronze - publicitaire pagina 1/6 € 200
Vermelding 'vrienden van de Lions' € 100
Extra toegangskaart € 40

MAGAZINE A4 MAATWERK



Overeenkomst

q Dhr.  q Mevr.

Naam: ………………………….………………… Voornaam: ………………….………..............….

Naam bedrijf: ……………………………………………………………………………………………

Facturatieadres: …………………………………………………………………………………….……

Postcode: ……………..……. Gemeente: …………………………………………………….............

Tel: ……………………................. E-Mail: ……………………………………………………………..

Ik teken in voor volgende formule:

q Master € 2.500
q Platinum € 1.300
q Diamond € 900
q Gold € 500
q Silver € 300

q Bronze 1/6 pagina                                            € 200
q Vermelding in lijst « vrienden van de Lions »    € 100
q Bijkomende kaarten Aantal: …. x € 40

Gelieve te factureren in:

q 2018 (enkel indien ingetekend voor 15/01/2019)
q 2019

Naam Lions Lid: ………………………………………………….…

Datum: ……………………

Handtekening sponsor:

……………………………..

Gelieve dit formulier ingevuld te mailen naar lions.cinema@gmail.com of terug te sturen naar 
Lions Club Gent Scaldis c/o Laurent De Laet, Spiegeldries 4, 9860 Scheldewindeke 

Het publicitair materiaal dient ons uiterlijk op 15 februari 2019 bezorgd te worden.

De opmaakbestanden van advertenties dienen gemaild te worden naar lions.cinema@gmail.com in
beeldbestanden van formaat EPS, JPG (HD) of PDF (HD).

Het formaat van het SCALDIS Magazine is A4. De covers worden horizontaal gesplitst in twee helften onder elkaar.



Uit naam van alle Lions Gent Scaldis leden wensen we jullie alvast te bedanken.

Indien U nog vragen heeft over een sponsorformule of wenst U meer info 
over één van onze sociale werken kan U steeds terecht bij één van onze leden

of lions.cinema@gmail.com


