
250 EURO

ROAD TO BEIJING 2022
SPONSORPAKKETTEN



ROAD TO BEIJING 2022

OVER FLORIS
Floris Meijer (1989) is van jongs af aan al gek op sporten. Hij studeerde aan de 

Opleiding voor Sportleiders (CIOS), gaf jarenlang skilessen in Oostenrijk en deed 
mee aan Internationale skiwedstrijden, waarmee hij vele prijzen won. Totdat hij in 
2012 een freestyleski ongeluk kreeg. Na een sprong van een skischans kwam hij 

verkeerd terecht met een complete dwarslaesie tot gevolg.

De kracht van de echte sportman
Zijn passie voor de bergen en sterke wil om ooit weer te skiën, sleepte hem door deze zware 

periode heen. Ruim een jaar later daalde hij in een zitski weer de berg af.

Op naar de Paralympics in 2022
Inmiddels traint Floris vijf dagen per week op topsportcentrum Papendal. Ook traint hij veel 

in Snowworld en in de Alpen op de onderdelen Slalom en Reuzenslalom, Super G, Afdaling en 
Super combined. Dit alles met maar één doel... zijn kwalificatie voor de Beijing Paralympics!

Sponsors gezocht op weg naar Beijing
Floris traint keihard aan zijn kwalificatie voor de Paralympics in Beijing van 2022.  

Deel uitmaken van het team? 
Word sponsor!



ROAD TO BEIJING 2022

SPONSORPAKKET A
250 EURO per maand

SPONSORPAKKET A 
    

Uw bedrijfsnaam + logo 
op mijn website

Uw bedrijfsnaam 
op mijn sociale kanalen

Uw bedrijfslogo 
bij aftiteling video’s

Korte presentatie
mijn verhaal

Inspirerende pitch gebasseerd  
op mijn ervaringen

mailto:info%40florismeijer.nl?subject=Sponsor%20worden


ROAD TO BEIJING 2022

SPONSORPAKKET B 
500 EURO per maand

    

Uw bedrijfslogo 
op zitski

Oppervlak 50cm2

Presentatie
mijn verhaal

Inspirerende pitch gebasseerd  
op mijn ervaringen

Uw bedrijfsnaam + logo 
op mijn website

Uw bedrijfsnaam 
op mijn sociale kanalen

Uw bedrijfslogo 
bij aftiteling video’s

mailto:info%40florismeijer.nl?subject=Sponsor%20worden


ROAD TO BEIJING 2022

1000 EURO per maand

SPONSORPAKKET C 
    

Uw bedrijfslogo 
op trainingsjas

Oppervlak 75cm2 op bovenarm

Indoor skiclinic 
2uur

Ski- of snowboardles
Max. 8 personen

Ervaar zelf een zitski!

Persoonlijke 
Vlog update 

1x per jaar waarbij bedrijfsnaam 
genoemd wordt

Uw bedrijfslogo 
op zitski

Oppervlak 100cm2

Presentatie
mijn verhaal

Inspirerende pitch gebasseerd  
op mijn ervaringen

Uw bedrijfsnaam + logo 
op mijn website

Uw bedrijfsnaam 
op mijn sociale kanalen

Uw bedrijfslogo 
bij aftiteling video’s

mailto:info%40florismeijer.nl?subject=Sponsor%20worden


ROAD TO BEIJING 2022

1500 EURO per maand

SPONSORPAKKET D 
    

Uw bedrijfslogo 
op wedstrijdpak

Oppervlakte 100cm2

Presentatie
mijn verhaal

Inspirerende pitch gebasseerd  
op mijn ervaringen

Indoor skiclinic 
3uur

Ski- of snowboardles
Max. 8 personen

2x per jaar waarbij bedrijfsnaam 
genoemd wordt

Ervaar zelf een zitski!

Uw bedrijfsnaam/logo
op helm

Oppervlakte 1x25cm2

Persoonlijke 
Vlog update 

Uw bedrijfslogo 
op zitski

Oppervlakte 150cm2

Uw bedrijfsnaam + logo 
op mijn website

Uw bedrijfsnaam 
op mijn sociale kanalen

Uw bedrijfslogo 
bij aftiteling video’s

mailto:info%40florismeijer.nl?subject=Sponsor%20worden


ROAD TO BEIJING 2022

3000 EURO per maand

SPONSORPAKKET E 
    

Uw bedrijfslogo 
op zitski

Oppervlakte 150cm2

Uw bedrijfslogo 
op wedstrijdpak

Oppervlakte 100cm2

Presentatie
mijn verhaal

Inspirerende pitch gebasseerd  
op mijn ervaringen

Outdoor skiclinic 
Kirchberg

Ski- of snowboardles
6 nachten incl. onderdak, skipas 

Max. 6 personen

Ervaar zelf de zitski!

Uw bedrijfsnaam/logo
op helm 2x

Oppervlakte 1x6cm2 + 1x25cm2

Persoonlijke 
Vlog update 

2x per jaar waarbij bedrijfsnaam 
genoemd wordt + 1x per jaar  
live optreden over voortgang 

met video’s

Uw bedrijfsnaam + logo 
op mijn website

Uw bedrijfsnaam 
op mijn sociale kanalen

Uw bedrijfslogo 
bij aftiteling video’s

mailto:info%40florismeijer.nl?subject=Sponsor%20worden


ROAD TO BEIJING 2022

BEDANKT!

bekijk mijn instagram volg me op facebook

Sponsorworden?
info@florismeijer.nl06 - 416 728 57

bekijk mijn video’s

https://www.instagram.com/florismeijer89
https://www.instagram.com/florismeijer89
https://www.facebook.com/floris.meijer.94
https://www.facebook.com/floris.meijer.94
mailto:info%40florismeijer.nl?subject=Sponsor%20worden
https://youtube.com/channel/UCQKx1lCeKr1_3i2Q5azsGHg
https://youtube.com/channel/UCQKx1lCeKr1_3i2Q5azsGHg

