Sponsorpakketten

Oldebroek, 31 januari 2018
Geachte heer/mevrouw,
Graag willen we u dit jaar ook benaderen voor sponsoring van de
MTB Streetrace Oldebroek 2018.
U zult denken. Het is nog maar eind januari. Dat klopt want dit
jaar is de streetrace niet in september maar op 27 april 2018,
Koningsdag.
St. MTB Streetrace Oldebroek denkt dat er meer deelname zal
zijn. Deze wedstijd is de openingswedstrijd van de competitie
Noord-Oost.
Dit jaar zal het parcours rondom en door het gemeentehuis van
Oldebroek zijn. We zijn nog
druk in de voorbereiding om
er een mooi parcours van te
maken.
De avond ervoor
(Koningsnacht) zal het MTB
Oranje Festijn worden
georganiseerd aan de
stationsweg in Oldebroek.
Een uniek Koningsnacht met
bekende artiesten zullen
vanaf 20.00 op het podium
verschijnen in de Mega
Feesttent. Vanaf pakket
brons heeft u al een
toegangskaart.

Met de samenwerking tussen de Oranje Vereniging Oldeboek en
St. MTB Streetrace Oldebroek hopen we Koningsnacht en
Koningsdag kleur te geven.
Wilt u ons sponsoren kunt u dit ook gelijk digitaal invullen via
www.streetraceoldebroek.nl/sponsorworden
Wij hopen binnenkort bij u langs te komen om het ook
mondeling door te nemen.
Namens het bestuur van St. MTB Streetrace.
Arie ten Hove.
Voorzitter

Marco van Doorn
Organisator

Streetrace sponsor

€ 50,--

-

Bedrijfslogo op led-scherm. Dit scherm staat op het parcours
rondom het gemeentehuis. Dit scherm is goed zichtbaar voor
mensen die komen kijken naar de MTB Streetrace Oldebroek,
De openingswedstrijd van de streetrace competitie NoordOost op vrijdag 27 april 2018.

-

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.

Streetrace Brons-sponsor

€ 150,--

-

Bedrijfslogo op led-scherm. Dit scherm staat op het parcours
rondom het gemeentehuis. Dit scherm is goed zichtbaar voor
mensen die komen kijken naar de MTB Streetrace Oldebroek,
De openingswedstrijd van de streetrace competitie NoordOost op vrijdag 27 april 2018.

-

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 VIP kaarten voor de VIP tent tijdens het MTB Streetrace
Oldebroek op zaterdag 27 april 2018

-

1 toegangskaart voor de MTB Oranje Festijn Oldebroek op 26
april 2018.

-

De week voorafgaand aan het MTB Oranje 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

€ 250,--

-

Bedrijfslogo op led-scherm. Dit scherm staat op het parcours
rondom het gemeentehuis. Dit scherm is goed zichtbaar voor
mensen die komen kijken naar de MTB Streetrace Oldebroek,
De openingswedstrijd van de streetrace competitie NoordOost op vrijdag 27 april 2018.

-

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 VIP kaarten voor de VIP tent tijdens de MTB Streetrace
Oldebroek op vrijdag 27 april 2018

-

2 toegangskaarten voor de MTB Oranje Festijn Oldebroek op
26 april 2018.

-

De week voorafgaand aan het MTB Oranje 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

€ 500,--

-

Bedrijfsfilm van maximaal 30 sec op led-scherm. Dit scherm
staat op het parcours rondom het gemeentehuis. Dit scherm
is goed zichtbaar voor mensen die komen kijken naar de MTB
Streetrace Oldebroek, De openingswedstrijd van de streetrace
competitie Noord-Oost op vrijdag 27 april 2018.

-

Bedrijfslogo op led-scherm. Dit scherm staat op het parcours
rondom het gemeentehuis. Dit scherm is goed zichtbaar voor
mensen die komen kijken naar de MTB Streetrace Oldebroek,
De openingswedstrijd van de streetrace competitie NoordOost op vrijdag 27 april 2018.

-

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 van de MTB Streetrace Oldebroek.

-

4 VIP kaarten voor de VIP tent tijdens de MTB Streetrace
Oldebroek op vrijdag 27 april 2018

-

2 toegangskaarten voor de MTB Oranje Festijn Oldebroek op
26 april 2018.

-

4 vlaggen (geen spandoeken) bij het terrein van het MTB
Oranje Festijn Oldebroek op 26 april 2018

-

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

-

Een advertentie in het blad van de Oranje Vereniging
Oldebroek.

-

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 € 1000,-

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 Oldebroek
geplaatst en de facebookpagina.

-

Bedrijfsfilm van maximaal 30 sec op led-scherm. Dit scherm
op het parcours bij het gemeentehuis. Dit scherm is goed
zichtbaar voor mensen die komen kijken naar de MTB
Streetrace Oldebroek, De openingswedstrijd van de
streetrace competitie Noord-Oost op vrijdag 27 april 2018.

-

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 van de MTB Streetrace Oldebroek.

-

6 VIP kaarten voor de VIP tent tijdens de MTB Streetrace
Oldebroek op vrijdag 27 april 2018

-

4 toegangskaarten voor de MTB Oranje Festijn Oldebroek op
26 april 2018.

-

4 vlaggen (geen spandoeken) bij het terrein van het MTB
Oranje Festijn Oldebroek op 26 april 2018

-

De week voorafgaand aan het MTB Oranje 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.

-

Een advertentie in het blad van de Oranje Vereniging
Oldebroek.

-

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

-

2 VIP kaarten voor het Mega Piraten Festijn op 31 augustus
2018 in Oldebroek.

