SPONSOR WORDEN BIJ ‘DE 4 MIJL VAN STAPHORST’
Op woensdag 17 augustus 2016 organiseert een enthousiaste groep vrijwilligers uit
Staphorst in samenwerking met de Bos Bedden Loopgroep AG’85 de eerste editie van ‘DE 4
MIJL VAN STAPHORST’. De belangrijkste motivatie voor het organiseren van deze
prestatieloop is het neerzetten van een gezellig en sportief evenement dat mensen bij elkaar
brengt. Door sponsoring steunt u deze doelstelling en brengt u uw organisatie op een
positieve manier onder de aandacht. Een kans die u niet mag missen!
Sponsormogelijkheden
Er zijn diverse mogelijkheden om ‘DE 4 MIJL VAN STAPHORST’ te ondersteunen. U kunt
een financiële bijdrage leveren, maar ook een facilitaire bijdrage. Er zijn diverse
sponsorpakketten opgesteld.
Tegenprestatie voor u
Tijdens de ‘DE 4 MIJL VAN STAPHORST’ kunt u rekenen op flink wat publiciteit. Naar
verwachting zullen er honderden sporters, supporters en bezoekers aanwezig zijn, evenals
de lokale media. Sponsoren zullen worden vermeld op de website www.4mijlvanstaphorst.nl
en eventueel ook langs het parcours.
Sponsoring van de ‘DE 4 MIJL VAN STAPHORST’ is al mogelijk vanaf 50 euro. Kijk bij
‘sponsorpakketten’ voor gedetailleerde informatie over de mogelijkheden.

Wilt u deel uit maken van dit prachtige evenement of heeft u andere sponsorideeën? Neem
dan contact op met ons via 4mijlvanstaphorst@ag85.nl

SPONSORPAKKETEN
De organisatie van ‘DE 4 MIJL VAN STAPHORST’ heeft speciaal voor haar sponsoren een
aantal sponsorpakketten samengesteld. Hieronder leest u welke pakketten wij aanbieden.
Via 4mijlvanstaphorst@ag85.nl kunt u terecht voor meer informatie of andere suggesties.

SPONSOR: €200
Tegenprestatie:
 Vermelding op de website met logo en link naar uw website
 Reclame langs parcours (spandoek, maximaal 2)
 Naamsvermelding door de speaker
 Vermelding op social media (U wordt voorgesteld op onze facebook pagina)
 4 gratis deelname bewijzen

SUBSPONSOR: €50 - €125
Tegenprestatie (pakket zelf samen te stellen*):
 Vermelding op de website met link naar uw website
 Logo op de website
 Reclame langs het parcours (1 spandoek)
 Naamsvermelding door de speaker
* Eerste optie €50, volgende opties €25 euro per stuk

VRIEND VAN ‘DE 4 MIJL VAN STAPHORST’: VRIJE GIFT VANAF €20
Tegenprestatie:
 Vermelding op de website onder ‘Vrienden van’

EXTRA: ACTIE VERBINDEN AAN DE LOOP: €150 (max 3)
Tegenprestatie:
 Vermelding van uw bedrijfsnaam op het startnummer (klein)
 Vermelding van de actie op de website
 Delen van uw actie op onze facebook pagina
Uw bedrijf kan een actie verbinden aan de loop. Tegen inlevering van het startnummer kunt
u deelnemers korting en/of een product aanbieden.

SPONSOROVEREENKOMST
Datum:
Hierbij verklaart ondergetekende:
Naam ondertekenaar:
Van (naam bedrijf):
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoon:
E-mailadres:
als sponsor verbonden te willen zijn aan de ‘DE 4 MIJL VAN STAPHORST, welke wordt
georganiseerd op 17 augustus 2016 tijdens de 3e Staphorstdag. De overeenkomst geldt voor het
sponsorpakket:
SPONSOR: Vermelding op de wedsite met logo en link naar
website, reclame langs parcours, naamsvermelding door de speaker,
vermelding op social media, 4 gratis deelname bewijzen

€200,-

SUBSPONSOR: Samengesteld pakket* bestaande uit:

€

Vermelding op de website met link naar website

c Logo op de website
cv Reclame langs het parcours
cv Naamsvermelding door de speaker
cv
v optie €50, volgende aanvullende opties €25 euro per stuk
* Eerste
v
VRIEND VAN DE ‘4 MIJL VAN STAPHORST’ (VRIJE GIFT
VANAF €20): Vermelding op de website onder ‘Vrienden van’

à€

EXTRA MOGELIJKHEID (max 3): actie verbinden aan de loop

€150,-

Het sponsorbedrag zal door Loopgroep AG ’85 worden gefactureerd en dient binnen 30 dagen na
factuurdatum worden voldaan
Handtekening vertegenwoordiger organisatie:

Handtekening sponsor:

