
Ons sponsorvoorstel voor
jouw vereniging

Wie zijn we?
ELITRA 'Elite Wines' is een wijnzaak uit Ekeren - Leugenberg 197 (vlakbij speeltuin den
Deugniet), gespecialiseerd in Portugese wijnen & porto's. Een middenstander pur sang.

Bovendien dragen wij het verenigingsleven een warm hart toe en zoeken we steeds
naar eerlijke samenwerkingen. Een win-win zeg maar,...

Meer weten over onze zaak? Lees er alles over op www.elitra.be

Ons voorstel - in 3 stappen naar extra sponsoring
Organiseer jij een eindejaars wijnverkoop om extra inkomsten te werven voor je vereniging, dan geven we

korting & sponsoren we bovendien. Leuk toch!

Smaken verschillen. Daarom is het belangrijk om eerst onze wijnen te
proeven. We komen met 10 wijnen & porto's naar je vereniging en
organiseren een beperkte gratis wijnavond. Jullie bepalen de wijnkeuze
voor de wijnverkoop die je nadien organiseert. Wij geven de nodige
uitleg bij de wijnen en zorgen voor de omkadering. Je hoeft dus zelf
niets te doen. Enkel genieten van de wijnen en een keuze maken.

1) Wij laten je gratis eerst onze voorgestelde wijnen proeven

2) Je organiseert een wijnverkoop via de leden en wij geven een mooie korting

3) Wij sponsoren jouw vereniging als beloning

Je organiseert nadien een wijnverkoop. We geven een mooie korting op onze winkelprijzen. Reken op een
winst van 2 euro tot 2,50 euro per fles. Weinig werk en veel opbrengst dus.
Stel dat uw vereniging 100 leden heeft en ieder lid verkoopt 6 flessen wijn, dan maakt u al snel 1200 à
1500 euro winst. We leveren de bestelde wijn nadien op 1 locatie. De leden komen hun bestelling zelf
ophalen bij u.

We gaan zelfs nog een stap verder. Naast het geven van een korting op onze wijnen, willen we ook extra
sponsoren. En er zijn geen addertjes onder het gras. Gewoon een eerlijke samenwerking.
We geven een vast sponsorbedrag van 0,20 euro per verkochte fles. Dat telt snel op,... Wat geeft dit
bijvoorbeeld:

Bij een verkoop van 600 flessen - 120 euro sponsoring
Bij een verkoop van 1200 flessen - 240 euro sponsoring
Bij een verkoop van 2400 flessen - 480 euro sponsoring

Leuk meegenomen toch? Deze sponsoring mag je gewoon bij de winst tellen.

Interesse om met ons als lokale middenstander samen te werken?
Laat ons eens vrijblijvend kennismaken om te zien of we iets voor elkaar kunnen betekenen. Contacteer ons
gerust via email op info@elitra.be of telefonisch via 0477/950234. Uiteraard ook steeds van harte welkom

in onze Vinho Shop in Ekeren te Leugenberg 197. 

Ongeacht we kunnen samenwerken, wensen we jou en je vereniging enorm veel succes met de verdere
werking!

Ken Nys
ELITRA 'Elite Wines'
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