Bedankt dat u onze sponsormogelijkheden voor “De Wielenloop” bekijkt.
Jaarlijks zijn er 500 deelnemers, waarvan 75 kinderen, aan de Wielenloop. Het
evenement wordt georganiseerd door vrijwilligers maar brengt, met name
vanwege veiligheidseisen, een aantal kosten met zich mee. Om de Wielenloop
jaarlijks te organiseren zijn we daarom afhankelijk van uw steun als sponsor.
Hieronder leest u de diverse mogelijkheden tot sponsoring:
SPONSORMOGELIJKHEDEN OP EEN RIJ.
1. Vrienden van de Wielenloop € 100,- Inschrijven bedrijven of vriendenteam (min.3 en max. 5 deelnemers)
 Logo en bedrijfsnaam op website "De Wielenloop", Facebook, en Twitter.
 Logovermelding op sponsorwand die bij de prijsuitreiking als achtergrond
dient.
Uiteraard kunt u ook vriend van "De Wielenloop" worden zonder daadwerkelijk
deel te nemen met een bedrijven- of vriendenteam.
2. Pakket € 250,- Inschrijven bedrijven- of vriendenteam (min.3 en max. 5 deelnemers)
 Logo en bedrijfsnaam op website "De Wielenloop", Facebook, en Twitter.
 Logovermelding op sponsorwand die bij de prijsuitreiking als achtergrond
dient.
 3 maal actieve promotie op Facebook (link naar uw website).
 Gratis deelname hardloopclinic van 60 minuten verzorgd door
Sportservice Scholten met maximaal 5 deelnemers. Indien gewenst
kunnen wij voor een schema zorgen voor het opbouwen van 5 km.

 Spandoek full-colour 150 cm -100 cm, binnen 100 meter van start/finish.
Heeft u een eigen spandoek dan kan deze ook gebruikt worden.
3. Naam sponsor kidsrun € 500,-












Uw bedrijfsnaam verbonden aan de kidsrun.
Vermelding van uw bedrijfsnaam op het startnummer.
Logo en bedrijfsnaam op website "De Wielenloop", Facebook, en Twitter.
Vermelding in lokale bladen, aankondigingen en eventuele andere
uitingen.
Logovermelding op sponsorwand die bij de prijsuitreiking als achtergrond
dient.
3 maal actieve promotie op Facebook (link naar uw website).
Optie tot inschrijven bedrijventeam met max. 2 teams( met max. 5
deelnemers).
Gratis deelname hardloopclinic van 60 minuten verzorgd door
Sportservice Scholten met maximaal 10 deelnemers. Indien gewenst
kunnen wij voor een schema zorgen voor het opbouwen van 5 km.
Spandoek full-colour 200 cm -120 cm, binnen 100 meter van start/finish.
Heeft u een eigen spandoek dan kan deze ook gebruikt worden.
De speaker zal gedurende de dag een aantal keren uw bedrijfsnaam
vermelden.
10 Consumptiebonnen voor uw gasten en deelnemers.
Eigen pagina op de website van "De Wielenloop", waarop u kunt vertellen
waarom u het evenement steunt, u kunt korte informatie over uw bedrijf
vermelden, 2 foto's en een link naar uw eigen website plaatsen.

4. Naamsponsor 5 of de 10 km afstand € 1.000,-












Uw bedrijfsnaam verbonden aan de 5 of 10 km afstand.
Vermelding van uw bedrijfsnaam op het startnummer.
Logo en bedrijfsnaam op website "De Wielenloop", Facebook, en Twitter.
Vermelding in lokale bladen, aankondigingen en eventuele andere
uitingen.
Logovermelding op sponsorwand die bij de prijsuitreiking als achtergrond
dient.
3 maal actieve promotie op Facebook (link naar uw website).
Optie tot inschrijven bedrijventeam van max. 5 teams (met max. 5
deelnemers).
Gratis deelname hardloopclinic van 60 minuten verzorgd door
Sportservice Scholten met maximaal 5 deelnemers. Indien gewenst
kunnen wij voor een schema voor het opbouwen van 5 km zorgen
Spandoek full-colour 200 cm -120 cm, binnen 100 meter van start/finish.
Heeft u een eigen spandoek dan kan deze ook worden gebruikt.
De speaker zal gedurende de dag een aantal keren uw bedrijfsnaam
vermelden.
25 Consumptiebonnen voor uw gasten en deelnemers.
Eigen pagina op de website van "De Wielenloop", waarop u kunt vertellen
waarom u het evenement steunt, u kunt korte informatie over uw bedrijf
vermelden, 2 foto's en een link naar uw eigen website plaatsen.

5. Natura sponsor
 U kunt ons ook ondersteunen door ons te voorzien van producten of
diensten die nodig zijn om "De Wielenloop" tot een geslaagd evenement
te maken.
Suggesties zijn:
 Hekken, voor het parcours.

 Frisdrank, sportdrankjes, broodjes, beleg, sinaasappels, appels.
 Prijzen en/of bloemen voor de winnaars.
 Medailles voor deelnemers.
Wilt u gebruik maken van pakket 5 neemt u dan contact met ons op zodat we
samen met u de mogelijkheden kunnen bespreken.
Eventuele meeropbrengsten van “De Wielenloop” komen ten goede aan een
goed doel.
Afspraken wordt vastgelegd in een overeenkomst die u ter bevestiging wordt
toegestuurd.
Voor informatie of voor het doorgeven voor welk sponsorpakket u kiest kunt u
contact opnemen met Mike Scholten, tel: 06-46 02 63 69 of
mike@fysiotherapiescholten.nl.

