
 

Sponsorpakketten 

  
	



	

 
Streetrace sponsor  
 
 

- Bedrijfslogo op led-scherm van 12 m2. 
Dit scherm staat op het 
evenemententerrein aan de 
Stouwdamsweg. Dit scherm is goed 
zichtbaar voor mensen die komen 
kijken naar de open kampioenschap 
MTB Streetrace Oldebroek, competitie 
Noord-Oost op zaterdag 2 september 
a.s. 
 

- Bedrijfslogo op de grote schermen in 
de grote tent tijdens de MTB 
Streetrace Oldebroek.  
 

- Bedrijfslogo op onze speciale sponsorpagina op onze website 
www.streetraceoldebroek.nl.   
 

- Vermelding op onze facebook pagina van de streetrace in 
Oldebroek met gemiddeld zowat 25.000 bezoekers rondom het 
evenement. 
 

- Eén vlag of spandoek op het terrein.  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

		



	
	
 

Streetrace Brons-sponsor  
 
 

- Bedrijfslogo op led-scherm van 12 m2. Dit 
scherm op het evenemententerrein aan de 
Stouwdamsweg. Dit scherm is goed 
zichtbaar voor mensen die komen kijken 
naar de open kampioenschap MTB 
Streetrace Oldebroek, competitie Noord-
Oost op zaterdag 2 september a.s. 
 

- Bedrijfslogo op de grote schermen in de 
grote tent tijdens de MTB Streetrace 
Oldebroek.  
 

- Bedrijfslogo op onze speciale 
sponsorpagina op onze website www.streetraceoldebroek.nl.  
 

- Vermelding op onze facebook pagina van de streetrace in 
Oldebroek met gemiddeld zowat 25.000 bezoekers rondom het 
evenement. 
 

- Eén vlag of spandoek op het terrein.  
 
- 1 VIP kaarten voor de VIP tent tijdens het MTB Streetrace 

Oldebroek op zaterdag 2 september 2017. 
  

- De week voorafgaand aan het Mega Piraten Festijn en de MTB 
Streetrace Oldebroek reclame bij de LOCO op zowel radio als 
TV. 
 

- Tijdens de dag wordt u als sponsor omgeroepen: MTB 
Streetrace Oldebroek wordt mede mogelijke gemaakt door: 
(vermelding bedrijfsnaam)   
 

  



 
 

Streetrace Zilver-sponsor  
 

- Bedrijfslogo op led-scherm van 12 m2. 
Dit scherm op het evenemententerrein 
aan de Stouwdamsweg. Dit scherm is 
goed zichtbaar voor mensen die komen 
kijken naar de open kampioenschap MTB 
Streetrace Oldebroek, competitie Noord-
Oost op zaterdag 2 september a.s. 

 
- Bedrijfslogo op de grote schermen in de 

grote tent tijdens de MTB Streetrace 
Oldebroek. 
 

- Bedrijfslogo op onze speciale 
sponsorpagina op onze website www.streetraceoldebroek.nl.  
 

- Vermelding op onze facebook pagina van de streetrace in 
Oldebroek met gemiddeld zowat 25.000 bezoekers rondom het 
evenement.  
 

- 2 vlaggen of spandoeken op het terrein.  
 

- 2 VIP kaarten voor de VIP tent tijdens de MTB Streetrace 
Oldebroek op zaterdag 2 september 2017. 
  

- De week voorafgaand aan het Mega Piraten Festijn en de MTB 
Streetrace Oldebroek reclame bij de LOCO op zowel radio als 
TV. 
 

- Tijdens de dag wordt u als sponsor omgeroepen: MTB 
Streetrace Oldebroek wordt mede mogelijke gemaakt door: 
(vermelding bedrijfsnaam) 

	
	

	

	



	

	
	

Streetrace Goud-sponsor  
 
 

- Bedrijfsfilm van maximaal 30 sec 
op led-scherm van 12 m2. Dit 
scherm op het evenemententerrein 
aan de Stouwdamsweg. Dit scherm 
is goed zichtbaar voor mensen die 
komen kijken naar de open 
kampioenschap MTB Streetrace 
Oldebroek, competitie Noord-Oost 
op zaterdag 2 september a.s. 
 

- Bedrijfslogo op groot scherm in de 
grote tent. In de tent zullen diverse 
activiteiten plaats vinden. Tevens 
zullen er ’s middags 2 DJ’s de 
muziek verzorgen en ’s avonds Rob 
van Someren van Radio 10.    
 

- Bedrijfslogo op de grote schermen 
in de grote tent tijdens de MTB Streetrace Oldebroek. 
 

- Bedrijfslogo op de TV-schermen die op het podium zijn geplaatst 
in de grote tent tijdens de MTB Streetrace Oldebroek.  
 

- Bedrijfslogo op onze speciale sponsorpagina op onze website 
www.streetraceoldebroek.nl.  
 

- Vermelding op onze facebook pagina van de streetrace in 
Oldebroek met gemiddeld zowat 25.000 bezoekers rondom het 
evenement. 
 

 
 

	



	
	
	
- 4 vlaggen of spandoeken op 

prominente plaatsen op het 
terrein.  
 

- 4 VIP kaarten voor de VIP tent 
tijdens de MTB Streetrace 
Oldebroek op zaterdag 2 
september 2017. 

		

- De week voorafgaand aan het 
Mega Piraten Festijn en de 
MTB Streetrace Oldebroek 
reclame bij de LOCO op zowel 
radio als TV. 

	

- U komt op een bord met logo’s 
van sponsoren. Dit bord wordt 
bij elk interview gebruikt en 
achter de geïnterviewde 
persoon geplaatst. 
 

- Tijdens de dag wordt u als sponsor omgeroepen: MTB 
Streetrace Oldebroek wordt mede mogelijke gemaakt door: 
(vermelding bedrijfsnaam) 

	
	



	
	

Streetrace Platinum-sponsor   
 
 

- Film van maximaal 5 min waarin u 
vertelt wat uw bedrijf doet en waarom 
u de MTB Streetrace Oldebroek 
sponsort. Deze film wordt op de site 
van St. MTB Streetrace geplaatst en de 
facebookpagina. 
 

- Bedrijfsfilm van maximaal 30 sec op 
led-scherm van 12 m2. Dit scherm op 
het evenemententerrein aan de 
Stouwdamsweg. Dit scherm is goed 
zichtbaar voor mensen die komen 
kijken naar de open kampioenschap 
MTB Streetrace Oldebroek, competitie 
Noord-Oost op zaterdag 2 september 
a.s. 
 

- Bedrijfslogo op groot scherm in de 
grote tent. In de tent zullen diverse 
activiteiten plaats vinden. Tevens 
zullen er ’s middags 2 DJ’s de muziek 
verzorgen en ’s avonds Rob van 
Someren van Radio 10.  
 

- Bedrijfslogo op de grote schermen in 
de grote tent tijdens de MTB 
Streetrace Oldebroek. 
 

- Bedrijfslogo op de TV-schermen die op het podium zijn geplaatst 
in de grote tent tijdens de MTB Streetrace Oldebroek.  
 

	

	



	
	
	
- Bedrijfslogo op onze speciale sponsorpagina op onze website 

www.streetraceoldebroek.nl.  
 

- Vermelding op onze facebook pagina van de streetrace in 
Oldebroek met gemiddeld zowat 25.000 bezoekers rondom het 
evenement. 
 

- 8 vlaggen of spandoeken op 
prominente plaatsen op het 
terrein.  

 

- 2 toegangskaarten voor het 
Mega Piraten Festival op 
vrijdag 1 september 2017 
vanaf 19.00 uur.  

 
- 2 toegangskaarten incl. 

rondleiding tijdens het Mega 
Piraten Festijn op vrijdag 1 
september 2017 vanaf 19:00. 

 

- 6 VIP kaarten voor de VIP tent 
tijdens de MTB Streetrace 
Oldebroek op zaterdag 2 
september 2017. 
  

- De week voorafgaand aan het Mega Piraten Festijn en de MTB 
Streetrace Oldebroek reclame bij de LOCO op zowel radio als TV.  
 

- Prominente plaats op een bord met logo’s. Dit bord wordt bij elk 
interview gebruikt en achter de geïnterviewde persoon geplaatst. 
 

- Tijdens de dag wordt u als sponsor omgeroepen: MTB Streetrace 
Oldebroek wordt mede mogelijke gemaakt door: (vermelding 
bedrijfsnaam)	 

 

 



 


