Sponsor vanaf €350,Online

Kolom1

Logovermelding website

Offline
Logovermelding sponsordoek erepodium
Logovermelding sponsordankadvertentie
Max. 2 reclamedoeken (0,8m h x 4 m br) in start-finishgebied A-locatie*

Tijdens evenement
Vermelding door speaker (met beknopte informatie over het bedrijf)
Bedrijfslogo of filmpje (15-20 sec) op digitaal scherm bij start-finish
5 gratis startbewijzen
Mogelijkheid tot sampling/flyers in finishtasje

Subsponsor vanaf €150,Online

Kolom1

Naamsvermelding website
Naamsvermelding sponsordankadvertentie

Offline
Naamsvermelding sponsordoek erepodium
1 sponsor reclamedoek (0,8m h x 4 m br) in start-finishgebied b- locatie*

Tijdens evenement
Naamsvermelding speaker
Bedrijfslogo op digitaal scherm bij start-finish
1 gratis startbewijs

Vrienden vanaf €50,Naamsvermelding website
Sponsor reclamedoek (0,8m h x 4 m br) in start-finishgebied*
* Sponsor reclamedoek dient door de sponsor zelf aangeleverd te worden. Het kan maximaal 80
cm hoog zijn ivm hoogte hekken. De breedte van 1 dranghek is 2 meter. Het doek kan alleen op
hele hekken worden geplaatst (dus wel over 2 hekken, maar niet 1,5 hek). Tevens dient het
sponsordoek bevestigingsgaten/ringen te hebben, het is anders zeer lastig om het stevig en netjes
te kunnen bevestigen.

NB: voorbehoud plaatsing sponsorreclamedoek. Bij zeer hevige wind zijn wij genoodzaakt om
i.v.m. de veiligheid het sponsordoek te verwijderen van de hekken.

Kolom1

Sponsoring in natura
Onder sponsoring in natura verstaan wij goederen of diensten die

daadwerkelijk nodig zijn om Rondje Bergen te faciliteren
en door de sponsor ter beschikking worden gesteld tegen een bepaalde waarde.

Sponsor in natura vanaf €500
Online
Logovermelding website

Offline
Logovermelding sponsordoek erepodium
Logovermelding sponsordankadvertentie
Max. 2 reclamedoeken (0,8m h x 4 m br) in start-finishgebied A-locatie*

Tijdens evenement
Vermelding door speaker (met beknopte informatie over het bedrijf)
Bedrijfslogo of filmpje (15-20 sec) op digitaal scherm bij start-finish
5 gratis startbewijzen
Mogelijkheid tot sampling/flyers in finishtasje

Subsponsor in natura vanaf €300
Online
Naamsvermelding website
Naamsvermelding sponsordankadvertentie

Offline
Naamsvermelding sponsordoek erepodium
1 sponsor reclamedoek (0,8m h x 4 m br) in start-finishgebied b- locatie*

Tijdens evenement
Naamsvermelding speaker
Bedrijfslogo op digitaal scherm bij start-finish
1 gratis startbewijs

Vrienden vanaf €100,Naamsvermelding website
Sponsor reclamedoek (0,8m h x 4 m br) in start-finishgebied*
* Sponsor reclamedoek dient door de sponsor zelf aangeleverd te worden. Het kan maximaal 80
cm hoog zijn ivm hoogte hekken. De breedte van 1 dranghek is 2 meter. Het doek kan alleen op
hele hekken worden geplaatst (dus wel over 2 hekken, maar niet 1,5 hek). Tevens dient het
sponsordoek bevestigingsgaten/ringen te hebben, het is anders zeer lastig om het stevig en netjes
te kunnen bevestigen.
NB: voorbehoud plaatsing sponsorreclamedoek. Bij zeer hevige wind zijn wij genoodzaakt om
i.v.m. de veiligheid het sponsordoek te verwijderen van de hekken.

