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Ga mee in zee met Blackfish 
en vaar de wereld rond

Doel van ons project: in 2021 de Oceaan 
oversteken. De eerste twee jaren varen we 
verschillende oefenwedstrijden. Goed voor 
drie jaar – 2019, 2020 en 2021 – wereld-
wijde visibiliteit voor uw bedrijf, in de 
zeilwereld. Blackfish, een pittige BENTE 
39 (release januari 2019) zal zowel de 
Noordzee, Ierse Zee, Middellandse Zee  
als de Atlantische Oceaan bevaren. 

Onze zeilprestaties krijgen ruime 
aandacht op onze site, Facebookpagina, 
Instagram, LinkedIn én externe media. 
Bovendien zorgt onze samenwerking met 
WWF Belgium en WWF Europa ervoor 
dat uw merk extra positief in de kijker 
komt. De focus ligt op het behoud van 
onze zeeën: minder vervuiling, minder 
plastic in de zee en oceaan. 

U hebt dus alle reden om mee aan 
boord te stappen. Blackfish en WWF 
zullen uw support optimaal inzetten.

In samenwerking met
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o Partnership van januari 2019 tot en met februari 2021
o Vermelding op alle communicatie
o Logovermelding op dodger
o Eén dag op uitnodiging aan boord, exclusief reiskosten

o  maximumbezetting acht personen
o  inclusief catering: ontvangst met koffie, broodjeslunch aan boord en after-sail-aperitief
o T-shirt plus drybag Blackfish ter waarde van € 65 voor elke deelnemer 

o Refund aan WWF voor het behoud van onze zeeën

o Partnership van januari 2019 tot en met februari 2021
o Vermelding op alle communicatie
o Eén dag op uitnodiging aan boord, exclusief reiskosten

o  maximumbezetting acht personen
o  inclusief catering: ontvangst met koffie, broodjeslunch aan boord en after-sail-aperitief
o T-shirt plus drybag Blackfish ter waarde van € 65 voor elke deelnemer 

o Refund aan WWF voor het behoud van onze zeeën
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o Partnership van januari 2019 tot en met februari 2021
o Vermelding op alle communicatie
o Logovermelding op dodger, giek en één spinnaker 
o Eén dag op uitnodiging aan boord, exclusief reiskosten

o  maximumbezetting acht personen
o  inclusief catering: ontvangst met koffie, broodjeslunch aan boord en after-sail-aperitief
o T-shirt plus drybag Blackfish ter waarde van € 65 voor elke deelnemer 

o Refund aan WWF voor het behoud van onze zeeën

o Partnership van januari 2019 tot en met februari 2021
o Vermelding op alle communicatie
o Logovermelding op dodger en op giek
o Eén dag op uitnodiging aan boord, exclusief reiskosten

o  maximumbezetting acht personen
o  inclusief catering: ontvangst met koffie, broodjeslunch aan boord en after-sail-aperitief
o T-shirt plus drybag Blackfish ter waarde van € 65 voor elke deelnemer 

o Refund aan WWF voor het behoud van onze zeeën



op maat 
(vanaf 12,5K)

Blackfish xl

o Partnership van januari 2019 tot en met februari 2021
o Vermelding op alle communicatie
o Logovermelding mogelijk op dodger, giek, spinnaker en grootzeil.
o Eén dag op uitnodiging aan boord, exclusief reiskosten

o  maximumbezetting acht personen
o  inclusief catering: ontvangst met koffie, broodjeslunch aan boord en after-sail-aperitief
o T-shirt plus drybag Blackfish ter waarde van € 65 voor elke deelnemer 

o Refund aan WWF voor het behoud van onze zeeën  
o Persmoment 
o Een event voor u op maat

Alle prijzen exclusief 21 % btw en reiskosten. Facturen 
contant betaalbaar. Drukkosten voor de zeilen worden 
afzonderlijk begroot en vooraf doorgegeven.



Interesse in een 
partnership? 

Mis deze mooie kans niet, contacteer 
ons snel op info@blackfish.be

Gedetailleerde info en het programma 
worden bekendgemaakt op de site blackfish.be 
en op de Facebookpagina Blackfish Sailing.  
Als partner bent u als eerste op de hoogte
van nieuwe activiteiten.


