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Investeren in de toekomst
Wilt u investeren in de toekomst? Dan is dit uw
kans! In het eerste weekend van oktober wordt op
het Lorentz Lyceum in Arnhem een Model United
Nations (MUN) georganiseerd, genaamd LmunA. Dit
is een simulatie van de Verenigde Naties, voor en
door leerlingen van middelbare scholen van over de
hele wereld. Het doel is om leerlingen in staat te
stellen een dieper begrip te ontwikkelen van actuele
mondiale kwesties. Daarnaast worden door
deelname onderhandelings-, spreek- en
communicatievaardigheden bevorderd.
LmunA trekt elk jaar om en nabĳ de 350 leerlingen
vanuit verschillende landen over de hele wereld. Drie
dagen lang debatteren zĳ over actuele onderwerpen, Dit
gebeurt allemaal in het Engels. Er is dus genoeg tĳd en
ruimte om uw bedrĳf mooi uit te lichten!
Ieder jaar staat er één thema rondom de Sustainable
Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties
centraal tĳdens de conferentie. Dit jaar is ons thema:
“Emerging technologies in shaping modern society”. De
slogan hierbĳ luidt:
“The future is just one click away”
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Om de conferentie succesvol te laten verlopen, is er
veel hulp nodig op verschillende vlakken. Zo verzorgen
27 leerlingen van het Lorentz Lyceum de organisatie.
Dit houdt in dat zĳ verantwoordelĳk zĳn voor
bĳvoorbeeld de administratie, de financiën en de
catering. Ook krĳgt een groot aantal buitenlandse
bezoekers onderdak bĳ leerlingen van het Lorentz
Lyceum. Naast bovenstaande is ook externe, financiële
en materiële ondersteuning van harte welkom.

Hoe?

Voorbeelden

U kunt op verschillende manieren sponsor worden van
LmunA 2022. Dit kan door middel van:
- een geldbedrag;
- het sponsoren van benodigde materialen;
- Workshop/spreker zĳn of organiseren;
- korting geven op een aankoop.

Hieronder staan verschillende voorbeelden van de naamsvermeldingen
van sponsoren van LmunA van dit jaar en voorgaande jaren.

Uw voordeel

Natuurlĳk is er ook een tegenprestatie vanuit onze kant.
Deze betreft:
- Naamsvermelding (met verwĳzing naar uw website):
• op onze website(www.lmuna.eu);
• op onze social media: Instagram (710
volgers), Facebook (850 volgers) en TikTok
(235 volgers);
• in The LmunA Times (krantje dat driemaal
uitgegeven wordt tĳdens de conferentie);
• in de informatie boekjes die alle leerlingen
ontvangen;
• in de goodiebag die alle leerlingen
ontvangen;
• tĳdens de openings- en eindceremonie (met
meer dan 550 aanwezigen);
- Een uitnodiging om mee te kĳken bĳ de debatten
tĳdens de conferentie zelf;
- Een uitnodiging voor de openingsceremonie.

Een bericht met uw logo en link naar uw
website op de facebook van LmunA:
https://nl-nl.facebook.com/lmunaofficial

Uw logo in de informatie
boekjes.

Contact
Mocht u geïnteresseerd zĳn in het sponsoren van
LmunA, vragen of opmerkingen hebben, kunt u ons
altĳd bereiken via ons email-adres
lmuna@lorentzlyceum.nl ter attentie van Sam van Hoof,
Deputy of Finance and Sponsoring. Voor meer
informatie kunt u terecht op onze website
www.lmuna.eu.
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Adres LmunA:
Metamorfosenallee 100 6843HK Arnhem Nederland

Metamorfosenallee 100
6843HK Arnhem Nederland
Email: lmuna@lorentzlyceum.nl

