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DE MENUKAART
Kies één van de volgende menu’s uit om deel te nemen (prijzen 
zijn inclusief BTW). Elke menu-uitbreiding bevat dezelfde zaken 
als het menu daarvoor, maar met een aantal leuke extra’s.

BRONS           
Basispakket  € 950,-

• Sponsoring van Ronald McDonald Huis Nijmegen.
• 2x een dinerplek.
• 2x een tafelkaart.
• 2x uitnodiging voor de netwerkborrel.
• Klein logo (30x30 cm) op de fotobanner.
• Logo met redirect op de website.

ZILVER
Basis-plus pakket € 2.000,-

• Alle zaken uit pakket Brons.
• 4x toegang tot het diner en de netwerkborrel.
• Logo op de fotobanner.
• Professionele foto in the sky.
• Gebrande dranghekken.

GOUD
Tafelpakket  € 5.000,-

• Alle zaken uit pakket Zilver.
• 11x toegang tot het diner en de netwerkborrel.
• Logo op de shirts.
• Branding op hoofdsteun en tafelkaartjes (tijdens eigen tijdslot).
• Fotoafdruk op groot formaat als fysiek aandenken.
• Logo op de LED-schermen gedurende het gehele event.
• Aftermovie voor op eigen socials.

PLATINUM
Hoofdsponsorpakket € 9.000,-

• Alle zaken uit pakket Goud.
• 22x toegang tot het diner en de netwerkborrel.
• Mogelijkheid tot uitkiezen van eigen tijdslot.
• Branding op de tafel tijdens ieder tijdslot.
• 2x logo op de banner.
• Aftermovie voor eigen socials (benoeming in alle aftermovies).
• Logo op de cheque voor het Ronald McDonald Huis Nijmegen.

VOOR ERBIJ
Logo aan onderkant € 5.000,-

DINNER IN THE SKY
Op 30 juni 2023 organiseert de Junior Kamer Nijmegen (JCI)  
weer het Dinner In The Sky. Een once in a lifetime ervaring 
op grote hoogte met het mooiste uitzicht over Nijmegen en de 
Waal, onder het genot van een exclusief diner. Deelname aan 
het JCI Dinner In The Sky is niet alleen een unieke ervaring 
voor u en uw partner, vrienden of zakelijke relaties, maar ook 
een mooie donatie aan het Ronald McDonald Huis.

RONALD MCDONALD HUIS
Als je hele wereld op zijn kop staat door ziekte of zorg, is als 
familie bij elkaar zijn het belangrijkst. Dankzij het Ronald 
McDonald Huis zijn gezinnen met een ziek kind dichtbij 
elkaar. Zieke kinderen voelen zich beter met hun familie in de 
buurt en ouders houden de zorg beter vol als het gezin 
dichtbij kan zijn.

JUNIOR KAMER NIJMEGEN
Het JCI, beter bekend als Junior Kamer Nijmegen is een 
actieve club ondernemers uit de regio Nijmegen die een 
maatschappelijke bijdrage levert aan de regio. 

Het JCI is opgericht in 1968 en heeft zich sindsdien 
veelvuldig ingezet binnen veel verschillende projecten. Het 
Dinner In The Sky voor het Ronald McDonald Huis Nijmegen 
is één van deze projecten.


