Sponsorprogramma

Stichting KingdomIT

Stichting KingdomIT is een organisatie
die tot doel heeft om wereldwijd met
informatietechnologie de levensomstandigheden
van mensen te verbeteren en of in combinatie het
Evangelie uit te dragen. Meer informatie kunt u
vinden op: www.kingdomit.nl

Meer informatie over de KingdomIT Box
www.kingdomit.nl/projects/kingdomit-box/
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KINGDOMIT BOX

SPONSOREN?

Om overal toegang te hebben tot het
Evangelie heeft KingdomIT de KingdomIT

Wilt u ook een KingdomIT Box sponsoren?
Bestel dan uw gewenste certificaat: Brons,

Box ontwikkeld. Een kleine computer ter
grootte van een creditkaart die op een batterij
met een zonnepaneel functioneert.
De KingdomIT Box kan overal functioneren en
is niet afhankelijk van netstroom of Internet.
De KingdomIT Box voorziet als het ware
in een soort eigen Internet. Door middel
van een smartphone, laptop of computer
kan de informatie op de KingdomIT Box
worden benaderd. Denk aan een Bijbel,
Evangelisatiemateriaal en/of trainingen.
Tevens kan de KingdomIT Box functioneren
als een computer. Hierdoor kunnen we snel
mobiele computerlabs opzetten waarmee
men e-trainingen kan volgen.

VOLG JE BOX

Zilver, Goud of Platina. In de tabel hieronder
kunt u meer details lezen over de inhoud van
het certificaat. Bij het afsluiten van één of
meerdere certificaten ontvangt u een login
om in te loggen op ons sponsorprogramma
om zo uw gesponsorde box(en) te volgen
en verslagen te lezen. Uiteraard krijgt u het
certificaat thuis gestuurd. Wilt u ook het
Evangelie en/of onderwijs verspreiden? Meld
u zich dan aan via: sponsoring.kingdomit.nl

MODULES

GESLOTEN INTERFACE

De KingdomIT Box is opgebouwd in modules,
welke een pastor of leraar zelf aan- of uit kan
zetten. Modules zoals: De Bijbel,
Audio Bijbel, Lessen, Multi Media, Jezus Film.
In de toekomst zullen we meer modules en
andere mogelijkheden leveren.
Op dit moment worden de modules in het
Engels aangeboden en is de lees- en audio
bijbel de King James vertaling en wordt
de Jezus film alleen nog in het Engels
aangeboden. Het is de bedoeling dat de Box
verschillende talen ondersteunt.

De gesloten interface is er voor pastors
en leraren. Zij kunnen door middel van
een gebruikersnaam en wachtwoord
inloggen op de ‘achterkant’ van de
KingdomIT Box om zo lessen aan te
maken, modules aan of uit kan zetten
en om bestanden op de Box te zetten.
We hebben de Box zo gemaakt dat
hij goed functioneert op elk scherm,
apparaat en in elke internetbrowser.

Via ons sponsorprogramma is
het mogelijk om uw gesponsorde
Box(en) te volgen en verslagen te
lezen, ook is het mogelijk om te
communiceren met de ontvanger
van de Box, uw afgenomen certificaten
te beheren en bij te kopen.

Certificaat

Bedrag

Donatie

Aantal boxen

Brons

€ 20,-

Per maand*

1 Box

Zilver

€ 30,-

Per maand*

2 Boxen

Goud

€ 50,-

Per maand *

3 Boxen

Platina

In overleg

Per maand*

Meerdere boxen

* Doorlopend, minimaal één jaar. Daarna maandelijks opzegbaar

Certiﬁcaat

Dit certiﬁcaat is uitgereikt aan:

als dank voor het ondersteunen van

het

sponsorprogramma KingdomIT Box.

Namens Bestuur KingdomIT

Handtekening

Vier of meer KingdomIT Boxen.

Certiﬁcaat

Dit certiﬁcaat is uitgereikt aan:

als dank voor het ondersteunen van het
sponsorprogramma KingdomIT Box.

Namens Bestuur KingdomIT

Handtekening

Drie KingdomIT Boxen.

Certiﬁcaat

Dit certiﬁcaat is uitgereikt aan:

als dank voor het ondersteunen van

het

sponsorprogramma KingdomIT Box.

Namens Bestuur KingdomIT

Handtekening

Eén KingdomIT Box.

www.kingdomit.nl

