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PINK DUCK RACE BELGIUM 2021



Geachte ondernemer,

Bent u vertrouwd met de Pink Duck Race? Deze leuke 

wedstrijd werd vorig jaar voor de eerste keer georganiseerd 

in België (Ledegem) ten voordele van Think Pink. 

Wat is het concept? 20.000 genummerde roze eendjes 

worden voor adoptie aangeboden aan het groot publiek en 

ondernemingen. Op 19 december 2021 worden ze tegelijkertijd 

in een riviertje geworpen en de eerste die aankomt is de 

winnaar. De adoptiehouder van het winnende eendje krijgt 

een gouden eendje met diamantjes (waarde 5.000 euro). 

De opbrengst gaat naar Think Pink. Ze gebruiken het 

ingezamelde geld om mensen te motiveren om zich preventief 

te laten testen op borstkanker. 1 op 8 vrouwen en een klein 

percentage mannen wordt geconfronteerd met borstkanker. 

Ondanks de gratis screening maken veel te weinig Belgen 

gebruik van deze preventieve aanpak. We zijn spijtig genoeg 

wereldrecordhouder in geregistreerde gevallen van 

borstkanker. Tegelijkertijd gebruikt Think Pink het geld 

om mensen in behandeling gericht te begeleiden tijdens 

deze zeer moeilijke fase in hun leven.

Hoe kan je helpen? Door eendjes te adopteren. Je krijgt een 

uniek nummer dat overeenkomt met één van de nummers 

onder de 20.000 eendjes. Een adoptie kost slechts 5 euro.

Speciaal voor bedrijven en zelfstandigen kunnen we een 

pakket leveren vanaf 40 eendjes waarbij je telkens vouchers 

krijgt en gratis wenskaarten (waarop je een persoonlijke 

boodschap kwijt kan). Deze vouchers met unieke code kan 

je bezorgen met de wenskaart aan je personeel, klanten, 

relaties, …. Zij registreren zelf hun eendje op de website 

en maken zelf kans op de prijzen. Het wordt meteen een 

unieke wenskaart die ze niet zomaar tussen de rest zetten!

Dank voor uw steun aan de strijd tegen borstkanker!

PINKDUCKRACEBELGIUM.COM



Met jullie hulp kunnen we vrouwen met borstkanker 

de best mogelijke behandeling en zorg blijven geven.

EVENT PARTNER   
10.000 euro

• Logo op al onze communicatie (nationaal)
• Logo op PDR flyer 

(verspreiding in Diest op 18 + 19 dec 2021)
• Logo op onze “PDR wall of fame” 

(online + event 19 dec 2021)
• Logo en link op de Think Pink Europe website
• Exclusieve posts op onze social media van 

zowel Pink Duck Race als Think Pink Europe
• Filmen en monteren van een “Pink Ducks on Tour” 
video (website + social media) op jullie bedrijfslocatie

• Adoptie van 1000 Pink Ducks * voor je personeel, 

klanten of toekomstige klanten

“PINK DUCKS ON TOUR” PARTNER  
5.000 euro

• Filmen en monteren van een “Pink Ducks on Tour” 
video (website + social media) op jullie bedrijfslocatie

• Logo op PDR flyer 
(verspreiding in Diest op 18 + 19 dec 2021)

• Logo op onze “PDR wall of fame” (online + event)

• Adoptie van 500 Pink Ducks *

* voor elke adoptie van een Pink Duck krijg
je een voucher + gratis nieuwjaarskaart om 

te verdelen onder personeel/klanten



PINK DUCKS ADOPTIE PARTNERS

2500 euro
• Logo op PDR flyer 

(verspreiding in Diest op 18 + 19 dec 2021)
• Logo op onze “PDR wall of fame” 

(online + event 19 dec 2021)
• Filmen en monteren van een “Pink Ducks on Tour” 
video (website + social media) op jullie bedrijfslocatie

• Adoptie van 500 Pink Ducks * voor je personeel, 

klanten of toekomstige klanten

500 euro
• Logo op PDR flyer 

(verspreiding in Diest op 18 + 19 dec 2021)
• Logo op onze “PDR wall of fame”

• Publicatie van een eigen gemaakte Pink Duck video 
(max. 50 sec.) op onze social media kanalen

• Adoptie van 100 Pink Ducks *

200 euro
• Logo op onze “PDR wall of fame”

• Publicatie van een eigen gemaakte Pink Duck foto
op onze social media kanalen

• Adoptie van 40 Pink Ducks *

STEUN THINK PINK EN DE STRIJD 
TEGEN BORSTKANKER! 

We kunnen de perfecte samenwerking ook 
op maat van uw bedrijf uitwerken! 

info@pinkduckrace.com



Na de race wordt er geen enkel eendje achtergelaten 
en zullen deze hergebruikt worden voor de volgende 
Pink Duck Race. Dat is een belofte aan jou, aan onze 

planeet en aan de eendjes.

BESTELFORMULIER

O PINK DUCK RACE EVENT PARTNER   10.000 euro

O PINK DUCKS ON TOUR PARTNER 5.000 euro

PINK DUCKS ADOPTIE PARTNER:

O Adoptie van 500 Pink Ducks (pakket) 2.500 euro

O Adoptie van 100 Pink Ducks (pakket) 500 euro

O Adoptie van 40 Pink Ducks (pakket) 200 euro

O Adoptie van …… Pink Ducks x 5 euro = …... euro

FIRMANAAM:

STRAAT + NUMMER:

POSTCODE + STAD:

BTW NUMMER:

CONTACTPERSOON:

EMAILADRES:

GSM NUMMER:

Bestelling mailen naar: info@pinkduckrace.com 

Voor meer informatie: 0475 48 83 12


