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Mijn naam is Wilco Dekker. In april 2019 vertrek ik
naar Tibet, om naar de top van de Mount Everest
te klimmen. Wil jij met jouw bedrijf iets unieks
doen? Wordt dan sponsor van mijn expeditie.

Steun de Everest-expeditie en
Artsen Zonder Grenzen
Ik ben op zoek naar sponsors die een link willen
leggen tussen hun onderneming en deze unieke
uitdaging. Als jij me helpt een gedeelte van het
expeditiebudget bij elkaar te krijgen, kan ik
in ruil mijn avontuur op verschillende manieren
met jou en je relaties delen.

Inspirerende uitwisselingen
Tijdens bedrijfspresentaties vertel ik uitgebreid
over mijn ervaringen. Ik leg stap voor stap uit
hoe ik tot de keuze ben gekomen om de Mount
Everest te gaan beklimmen. Diezelfde stappen zijn
op veel andere gebieden ook van toepassing, met
name het bedrijfsleven. Ik laat zien wat erbij komt
kijken om de top te bereiken. Hoe moeilijk is het?
Wat moet je ervoor doen en laten?

Hoe pak je zoiets aan? Wat brengt het je? Wat doet
het met je? Mijn ervaringen deel ik met anderen,
onder meer in motiverende en inspirerende
lezingen en seminars. Daarbij leg ik de link tussen
mijn expeditie en ervaringen – met alle pieken en
dalen – en jouw bedrijfsvisie en -activiteiten.

Wat kan ik verder bieden?
Er zijn diverse mogelijkheden om te delen in de
expeditie. Naast het geven van presentaties kan ik
jullie bedrijfsnaam/logo meenemen naar de top en
hiervan beeldmateriaal leveren, bijvoorbeeld voor
marketingdoeleinden. Verder zoek ik regelmatig
de publiciteit met mijn project, met interviews aan
lokale en regionale kranten. Daarnaast genereer
ik heel veel aandacht in de social media, waarin ik
ook weer de sponsors mee laat delen.
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Ik beklom al eerder de Kilimanjaro (5.895m), Mont Blanc (4.810m),
Elbrus (5.642m), Aconcagua (6.962m), Denali (12 dagen vast
op 4.350m door slecht weer), Carstensz Pyramid (4.884m) en
vele Alpentoppen in Frankrijk, Italië, Zwitserland, Oostenrijk
en bergtoppen in de Himalaya.
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Interesse? Ideeën?
Dit is een unieke kans, want er zijn niet veel Nederlanders die de Mount Everest hebben beklommen.
Mijn Stichting Grenzen aan de Top biedt verschillende pakketten met interessante mogelijkheden
voor bedrijven. Zie ook grenzenaandetop.nl.
Ook andere invullingen zijn mogelijk. Ik kom graag
een keer met jullie om de tafel zitten om ideeën
uit te wisselen.
Laat je inspireren en haak aan!
Wilco Dekker
www.grenzenaandetop.nl
wilco@grenzenaandetop.nl
06 55 15 49 50
Stichting Grenzen aan de Top
NL53 INGB 0008 3511 54

Steun mijn expeditie én Artsen zonder Grenzen!
Hoe? Kijk op grenzenaandetop.nl
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