Together we are
Make-A-Wish
WishPartner mogelijkheden

De mogelijkheden voor een WishPartner op een rij:
Employee engagement
• WishTeam
Vrijwilligers in alle regio’s zijn essentieel
voor Make-A-Wish. Zij nemen de gezinnen
mee op hun Wish Journey, organiseren de
wensen, zetten verschillende acties op om
de benodigde fondsen te werven en zorgen
voor communicatie en naamsbekendheid
van Make-A-Wish. Dit zijn zogenaamde
WishTeams.
WishPartners hebben de mogelijkheid om een
eigen team samen te stellen van maximaal 15
personen. Dit team gaat onder leiding van een
specialist van Make-A-Wish gedurende een
jaar als een Wishteam 5 wensen organiseren
en acties initiëren. Ze kunnen bijvoorbeeld
deelnemen aan events zoals de City Wish
Walks, diverse hardloop events of de Wensrit.
Daarnaast houden ze alle medewerkers op
verschillende manieren op de hoogte te
houden van de vorderingen en de impact van
hun werk en Make-A-Wish.
Dit unieke concept bieden we aan voor 10.000
euro per jaar. Wij gaan er vanuit dat het team
daarnaast in een jaar minimaal 15.000 euro
aan fondsen werft via door hen opgezette
initiatieven.
•

Business Challenge
De Business Challenge is een uniek
teambuilding event. Voor even vrijwilliger van
Make-A-Wish zijn!
Tijdens dit event wordt in teams van 12 tot
18 personen onder leiding van een specialist
van Make-A-Wish een wens van een kind met
een ernstige, soms levensbedreigende ziekte
georganiseerd en worden er fondsenwervende
acties op touw gezet.
De teams blijven daarna nauw betrokken
bij realisatie van de wens en realiseren de
vormgegeven fondsenwervende acties.
Welk team is het meest creatief,
resultaatgericht en werkt het beste samen?
Welk team haalt de meeste fondsen op?
De Business Challenge bieden we aan voor
2500 euro per team

•

Wishes for Wishes
Een nieuw concept is een online veilingtool
die op dit moment ontwikkeld wordt
voor Make-A-Wish. Deze tool kan in een
afgebakende periode worden ingezet om
medewerkers de mogelijkheid te geven
belevenissen aan te bieden (zoals het
beschikbaar stellen van een sloep voor een
boottocht door Amsterdam) aan collega’s die
daar op kunnen bieden. Het winnende bedrag
wordt aan Make-A-Wish gedoneerd.
De periode zou mogelijk afgesloten kunnen
worden door een borrel of feestavond met een
bekendmaking van de opbrengst van de veiling.
Een prachtige manier om elkaar op een andere
manier te leren kennen en tegelijkertijd meer
wensen in vervulling te laten gaan.
Deze tool kunnen wij gratis ter beschikking
stellen.

Network opportunity
• Make-A-Bizz
Make-A-Bizz is een business club exclusief
voor WishPartners van Make-A-Wish. 4
keer per jaar organiseert Make-A-Wish
een bijeenkomst of evenement op haar
eigen unieke en inspirerende manier om
WishPartners te bedanken, om ze de
impact van ons werk te laten ervaren en om
WishPartners de mogelijkheid te geven om
kennis te maken met andere WishPartners.
•

Make-A-Wish Pearlcard
De Black Pearlcard biedt toegang tot unieke
kortingen bij de Winecircle en de Lifestyle
Service. De persoonlijke Pearlcard Manager
helpt u met het reserveren van (uitverkochte)
concerten, (sport)evenementen en restaurants,
Travel Service en Concierge Service. Ook zet
de manager zich graag in om voor u het ideale
cadeau te vinden, uw (zaken)reis samen te
stellen of uw exclusieve event te organiseren.
Daarnaast biedt de Pearlcard een unieke
Healthcare Service en Trusted Advisor Service.
Voor een second opinion of klankbordoverleg
staan hun adviseurs voor deze extra services
voor u klaar.

Onze WishPartner Pearlcard stelt exclusief voor
WishPartners van Make-A-Wish deze Black
Pearlcard ter waarde van 499 euro gratis ter
beschikking.
Be a proud WishPartner
• Samen Succesvol voor Make-A-Wish
Een van onze meest succesvolle concepten
is een cause related samenwerking. In deze
samenwerking wordt gedurende een periode
een product of dienst van uw bedrijf gekoppeld
aan Make-A-Wish. Van dit specifieke product
of deze dienst wordt per verkocht item een
vast bedrag of percentage gedoneerd aan
Make-A-Wish. Op deze manier laat u bij een
groot publiek uw maatschappelijk gezicht zien
en vervult u daarmee ook nog eens prachtige
wensen van kinderen met een ernstige,
soms levensbedreigende ziekte. Dit maakt
het concept met recht echt een wederzijds
voordelige samenwerking.
•

Partner uitgelicht
Make-A-Wish brengt elk kwartaal een online
Wish Magazine uit. In dit Wish Magazine
staan inspirerende en impactvolle verhalen van
wenskinderen, vrijwilligers en andere mensen
die voor Make-A-Wish in beweging komen.
Dit online Wish Magazine gaat naar ca. 50000
adressen en wordt gedeeld onder 70.000
Facebook volgers.
Wij kunnen een artikel in dit prachtige Wish
Magazine aanbieden aan onze WishPartner
waarin we de ruimte bieden aan onze
WishPartner om in the spotlight te staan en
iets over de organisatie en het partnership te
vertellen.

•

Verstrekken logo
Het staat de WishPartner vrij om het logo
van Make-A-Wish Nederland te gebruiken
in de communicatie naar klanten en andere
stakeholders. Dit is een mooie manier om
de maatschappelijke betrokkenheid van de
organisatie te laten zien.
Make-A-Wish kan hier indien gewenst altijd in
meedenken

•

Wensadoptie
Make-A-Wish biedt de mogelijkheid om een
specifieke wens van een kind met een ernstige,
soms levensbedreigende ziekte voor een
symbolisch bedrag te adopteren.
Een wensadoptie geeft u de gelegenheid
om over een specifiek wenskind en zijn
of haar wens te communiceren met uw
achterban en leent zich bij uitstek om uw
partners in beweging te krijgen en tegelijk
uw WishPartnership onder de aandacht te
brengen.
Een mooie invulling is bijvoorbeeld om
een wens te adopteren in plaats van
kerstgeschenken te geven en te ontvangen.
Zou het niet prachtig zijn om samen met uw
partners en belangrijkste stakeholders juist met
kerst een wens in vervulling te laten gaan?
Een wensadoptie kunnen wij aanbieden vanaf
2500 euro
Wij gaan heel graag verder met u in gesprek
over een mogelijk WishPartnership!

Meer informatie
Wil je meer informatie of samen met ons de mogelijkheden bespreken? Neem contact op via
mvaneldik@makeawishnederland.org. Of telefonisch via Marian van Eldik op 06 -114 595 11

Together we are
Make-A-Wish!

