Het Hartekind Gala 2020
Op 14 februari 2020 is het zover: de derde editie van het Hartekind Gala. Dit jaar met het
speciale thema ‘Love is in the air!’. Met een knipoog naar de liefde, het hart en de locatie;
de Fokker Terminal in Den Haag. Deze editie wordt een speciale editie. Naast een prachtig
programma staat het financieren van een specifiek onderzoek centraal. Het programma
wordt geleid door Ruben Nicolaï, The Hartekind Song wordt gelanceerd en er zijn prachtige
optredens in een ‘love concert’ van ZO! Gospel Choir met verschillende gast artiesten,
zoals Martijn Fischer. Deze speciale avond wordt afgesloten met een spetterend feest!

De tafels
Jij kunt er samen met jouw geliefde of jouw gasten bij zijn.
Let op, er is beperkte ruimte voor maximaal 30 tafels in de
Fokker Terminal. Zorg dus dat je snel jouw plekje voor deze
bijzondere avond reserveert. Je hebt deze mogelijkheden
voor het kopen van stoelen of tafels tijdens het gala:

Drie verschillende mogelijkheden
> L ove seats
Het Hartekind Gala is
het gala van het hart
en van de liefde.
Daarom zijn er dit jaar
speciale ‘love seats’ te
koop. Je koopt twee
stoelen voor jou en jouw
geliefde. Je zit aan een
speciale tafel met vier
andere stellen en
geniet van een prachtige romantische avond.

> B
 usinessclass table
Het Hartekind Gala is
een unieke mogelijkheid
om een aantal van jouw
relaties een bijzondere
avond te bieden én
het verschil te maken
voor alle hartekinderen
in Nederland. Met de
Businessclass table
heb je voor acht gasten
toegang tot het gala,
marketing ondersteuning
voor het uitnodigen van
De kosten bedragen
jouw gasten én een tafel
€ 750,= voor 2 personen.
voor 8 personen tijdens
het diner en ‘love concert’.
De kosten bedragen
€3000,= voor 8
personen.

> F ly to the moon
Wil je een tandje verder
gaan op de avond, kies
dan voor het ‘Fly to the
moon’ concept. Naast
de toegang voor 10
personen, ontvang je
marketing ondersteuning
bij het uitnodigen van
jouw relaties én een
tafel tijdens het diner en
‘love concert’ en speciale
aandacht voor jou en
jouw gasten tijdens de
avond.
De kosten bedragen
€ 3750,= voor 10
personen.

Specials
> A
> D
 mbassadeurs
 octors table
Het is mogelijk een
Het is mogelijk om een
ambassadeur te kopen
arts onderzoeker uit te
om plaats te nemen aan
nodigen aan jouw tafel.
jouw tafel. De investering
De arts-onderzoeker is
per ambassadeur
een kindercardioloog
bedraagt €1.500.-.
of kinderhartchirurg die
Op de website van
aan tafel met jou en
Stichting Hartekind
jouw gasten spreekt.
staan de ambassadeurs.
De investering bedraagt
Graag wordt dit in
€1.000,- per arts.
persoonlijk overleg met
jou afgestemd.

> T he red table
Eén tafel van 10
personen staat recht
voor het podium tijdens
het ‘love concert’. Daarnaast worden de gasten
die aan deze speciale
tafel plaats nemen
ontvangen door de
voorzitter en een hartekind met een speciale
vermelding. De investering
voor deze speciale tafel
bedraagt €7.500,-.

Diner
Je geniet tijdens de avond van een heerlijk vier gangen
diner. Tijdens het diner vinden vinden tijdens het diner prachtige optredens plaats van Martijn Fischer, Niels Geuzebroek,
ZO! Gospel Choir en nog meer bekende en minder bekende
artiesten. De avond staat onder leiding van Ruben Nicolaï.

De Loterij
Tijdens de avond vindt een prachtige loterij plaats. In de
aanloop naar het gala krijg je te horen, welke mooie prijzen
te winnen zijn in de loterij. Je ontvangt een Gala brochure
met daarin alle items voor de loterij. Je kunt ook loten voor je
gasten kopen. Je wordt hier voorafgaand aan de avond
persoonlijk voor benaderd. De loten bedragen €50,- per lot.

Veiling
Het diner kent ook een prachtige veiling. Twee maanden
voorafgaand aan het Hartekind Gala ontvang je de speciale
brochure met daarin de mooie kavels. Zo kun je je voorafgaand al samen met jouw gasten verlekkeren aan de mooie
prijzen. Iedereen kan mee bieden tijdens de veiling!

Feest & Casino
Na afloop van het diner vindt een spetterende feest plaats
met een bekende DJ in één van de bijzondere ruimtes van
de Fokker Terminal. Daarnaast kun je een gokje wagen in
het Hartekind Casino. Alle opbrengsten van het casino gaan
naar het wetenschappelijk onderzoek. Het is ook mogelijk
om jouw prijzengeld direct aan het onderzoek te doneren!

Het onderzoek
Het Hartekind Gala 2020 met het thema ‘Love is in the air’
staat volledig in het teken van één onderzoek. Het betekent
dat alle opbrengsten van de avond direct ten goede komen
aan dit onderzoek. Zo heb je niet alleen een prachtige
avond, maar draag je direct bij aan het vergroten van de
overlevingskansen en verbeteren van kwaliteit van leven van
alle hartekinderen in Nederland. Gedurende de avond zal de
leidende cardioloog van het project een presentatie aan je
geven en door middel van een reportage meenemen in dit
bijzondere project.

Locatie & Reizen
Het Hartekind Gala 2020 ‘Love is in the air’ vindt plaats in
de prachtig Fokkerterminal in Den Haag. Naast de locatie
zijn ruim voldoende parkeergelegenheden. Daarnaast is
het mogelijk om een chauffeursservice te bestellen, om je
na afloop van het gala naar huis te laten rijden. Zo kun je
heerlijk samen met jouw gasten genieten en ben je zeker
van een veilige thuiskomst.

Sponsoren
‘Het is mogelijk om jouw naam als familie of bedrijf te verbinden aan het
Hartekind Gala 2020. Deze sponsorpakketten zijn beschikbaar:’

> G
> P
 olden Sponsor
 latinum sponsor
Je bent een sub sponsor
Je bent sub sponsor van
van het feest. Jouw
het diner en het concert.
bedrijfsnaam wordt
Jouw bedrijfsnaam
vermeld in de communiwordt vermeld in de
catie rondom het feest.
communicatie rondom
De investering bedraagt
het diner en het concert.
€15.000,- en is inclusief
De investering beéén tafel van 8 personen
draagt €30.000,- en is
en alle communicatie
inclusief één tafel van 10
tijdens het feest én het
personen en alle comcasino.
municatie rondom het
diner en concert tijdens
het gala.

> D
 iamond sponsor
Je bent de hoofdsponsor
van deze prachtige
avond. Jouw (bedrijf)
naam wordt in alle
communicatie mee
genomen en gedurende
de avond worden jij en
jouw relaties regelmatig
in het zonnetje gezet.
De investering bedraagt
€50.000,- en is inclusief
één tafel van 10
personen en alle
communicatie rondom
het gala.

Enthousiast?
Stuur dan een mail naar info@hartekind.nl, bel op 085-8772218
of ga naar www.hartekind.nl voor meer informatie!

