
S P O N S O R I N G

AERIAL YOGA DELFTSE HOUT

 
 

De Womanhood studio heeft vorig jaar, wegens Covid en het tijdelijk moeten sluiten van haar deuren,
met een bijzonder concept geëxperimenteerd. We zijn in staat geweest, binnen alle beperkingen en

gebrek aan financiële steun van de overheid, een grote groep mensen op een gezonde en speelse manier
buiten in beweging te krijgen. Het hele zomerseizoen 2020 heeft een (gehuurde) Aerial Yoga constructie
op vakantiecamping Delftse hout gestaan, waar vele lessen en diverse evenementen plaats vonden. Dit

initiatief werd fantastisch ondersteund door onze eigen WOMANHOOD community middels een
Crowdfunding. 

 
Door het grote succes voor ieders welbevinden en gezondheid hebben we besloten om de Aerial Yoga
buiten activiteiten toe te voegen aan ons dienstenaanbod. Met het oog op duurzaamheid hebben we
besloten om de Aerial Yoga constructie zelf aan te schaffen en wederom op het vakantiepark Delftse

Hout te plaatsen. Dit jaar willen we samenwerkingen aangaan om het succes te delen. Daarom zijn we
opzoek naar like-minded ondernemers die dit fantastische project willen sponsoren in ruil voor

exposure onder een grote en relevante doelgroep. 
 

We hopen hiermee een mooie samenwerking tot stand te laten komen, waarbij we elkaar als
ondernemers versterken en bijdragen aan het welzijn en de gezondheid van onze gezamenlijke

klanten/doelgroepen. We hebben 6 sponsor plekken. Op de volgende pagina staat meer informatie over
het project en op de laatste pagina vind je de pakketten die we hebben samengesteld. 

Laten we onze krachten bundelen door onze bedrijven
in de spotlight te zetten & Delft gezonder te maken. 



Toenemende vraag naar veilige
buitenactiviteiten

Vakantie in eigen land is de
nieuwe trend 

Exposure op het vakantiepark
onder ruim 20.000 bezoekers per
seizoen

Min. 4 maanden genieten van
exposure (start in mei 2021)

Zichtbaarheid op onze social
media en nieuwsbrieven 

Een krachtige herhaling van jouw
branding/merk bij de vaste
wekelijkse bezoekers van lessen
en onder onze social media
volgers

Mogelijkheid tot bredere vorm
van samenwerking bij diverse
evenementen 

Mogelijkheid tot herhaling in
volgende jaren

De Womanhood Studio heeft: 

1300 nieuwsbrief lezers

1063 volgers

970 page likes 

AERIAL YOGA

Aerial Yoga is een vorm van yoga waarbij je
het doek, de hangmat, gebruikt om je lichaam
te ondersteunen, te verlengen en te
ontspannen. En omdat het doek alle kanten
op beweegt, werkt het heel uitdagend voor je
spieren! Het beoefenen van Aerial Yoga is een
fantastische en gezonde bezigheid, die
gegarandeerd veel glimlach op je gezicht zal
brengen. Ook als je vaker yoga hebt gedaan,
is Aerial Yoga een totaal nieuwe ervaring.  
 

Bewegen, ontspannen en genieten

Facts & Figures
 

WAT IS AERIAL

YOGA

Exposure onder een
doelgroep 
6 exclusieve plekken 
 4 maanden lang

DE WARRIOR

Wij hebben gekozen voor de naam Warrior pakket
(een van de bekendste yogahoudingen) omdat wij
als ondernemers zeker de afgelopen Corona tijd
kracht, moed en doorzettingsvermogen hebben
moeten laten zien om deze tijd te kunnen
doorstaan. In de yoga houding leren wij onze
studenten om naast de (veer)kracht, inspanning
ook een zekere zachtheid toe te laten. Wij hopen
dat we deze veerkracht en zachtheid ook kunnen
overdragen in onze samenwerking en samenleving.
 
 

(Veer)kracht, moed en doorzettingsvermogen 



Deelname goodie bag
Alle deelnemers van de basisworkshops en events ontvangen een leuke goodie bag. Jij als ondernemer of bedrijf kan jezelf ook zichtbaar
maken dmv promotiemateriaal toe te voegen aan de goodie bag. We gaan uit van min. 250 goodie bags gedurende het zomerseizoen. 

Vermelding van logo op constructie 
Kies je voor één van de Warrior pakketten dan krijg je minimaal 4 maanden exposure onder zowel duizenden Delftenaren als toeristen. De
aerial constructie wordt ondersteund door 6 pilaren,  op elke pilaar kan 1 bedrijf zichzelf presenteren dmv. vermelding van logo/ naam. De
constructie wordt niet alleen gezien door de deelnemers van de lessen maar ook door alle bezoekers van het vakantiepark Delftse Hout.
Om eenheid te bewaren zullen de logo's / namen in één kleur worden gedrukt.

Social media exposure
 De constructie wordt regelmatig gefotografeerd worden tijdens lessen en events, de foto's hiervan worden gebruikt in de nieuwsbrief en
gepost op Instagram en Facebook. Tevens zullen we gedurende het zomerseizoen de sponsoren regelmatig benoemen in de
communicatie naar onze community.

Vermelding in onze nieuwsbrief & uitgelicht op social media
Wanneer je kiest voor het Warrior 2 of 3 pakket, zal je expliciet worden uitgelicht op social media. We zullen een interview doen over jou
als ondernemer en je bedrijf.  Kleine filmpjes en foto's kunnen dit ondersteunen. Het interview wordt geplaatst op onze website in de
vorm van een blog. Daarnaast kom je naar voren in de nieuwsbrief en in de posts op social media. Een hele krachtige manier om jouw
bedrijf op een persoonlijke wijze te  presenteren.

Aerial Clinic & les voucher voor 12 personen
Kies je voor het Warrior 3 pakket dan krijg je bovenop al het bovengenoemde ook nog een Aerial privé clinic voor max. 12 personen en 12
lesvouchers voor een Aerial yogales. Een hele mooie manier om je team of relaties een nieuwe en gezonde ervaring te geven met een hoog
'fungehalte'  Na de clinic kunnen alle deelnemers ook nog eens een keer naar één van onze lessen komen met de lesvoucher. 

W E  K I J K E N  U I T  N A A R  E E N  G E Z O N D E  E N  V R U C H T B A R E  S A M E N W E R K I N G


