SPONSOR
PAKKETTEN
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SPONSOR WORDEN?
Wilt u samen met ons investeren in talentvolle wielerjeugd
en daarmee de toekomst van de Nederlandse wielersport? En dit alles
gecombineerd met de spanning van het live volgen van de wedstrijden
en gezelligheid? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden!
Tijdens het weekend van de Ronde van Limburg en de
Omloop van de Maasvallei genieten circa 5.000 toeschouwers langs het
parcours van de inspanningen van de renners. Regionale omroep L1
maakte van de editie 2015 een uitgebreid verslag.
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GOUD

ZILVER

BRONS

CARBON

ALUMINIUM

€ 5.000

€ 2.500

€ 1.000

€ 500

€ 250

U lost het startschot











Een gastenauto in de koers voor
maximaal 3 personen

2×

1×







Op de foto met de renners











8 pers

6 pers

4 pers

3 pers

3 pers

Ontvangst met een hapje en een
drankje in de hospitality ruimte











Middagprogramma waarbij u en uw
gasten meerdere passages van het
peloton kunnen zien, onder genot van
een drankje











Vermelding op voorblad insteek huisaan-huisblad











Eigen advertentie in het huis-aanhuisblad











Logo in het huis-aan-huisblad











Website sidebar eigen advertentie











Website sidebar logo











Ruimte ter grootte x pagina in de
Rondeboek
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½

¼





Vermelding bedrijfsnaam in
communicatiemiddelen











Plaatsing logo in Rondeboek











Bij de finish kunnen reclameborden
en spandoeken worden geplaatst

100m

50m

25m

10m

5m

Tijdens de ronde zal uw bedrijfsnaam/
slogan genoemd worden

10×

5×

3×

2×

1×

Alle prijzen zijn exclusief BTW
Wedstrijdonderdeel

Hospitality

Huis-aan-huisblad regio

Vernieuwde website Ronde van
Limburg

Overige media

Langs de koers
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ONTWERP NODIG?
De nieuwe visuele identiteit van Ronde van Limburg is ontworpen
door WNDMLL. Wanneer u als sponsor een ontwerp nodig heeft,
bijvoorbeeld voor een advertentie in het huis-aan-huis blad van Ronde
van Limburg of voor een banner op de website, dan ontwerpt WNDMLL
deze graag voor u. Omdat WNDMLL Ronde van Limburg een warm hart
toedraagt, gelden voor sponsors gereduceerde tarieven.
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RONDEVANLIMBURG
T.A.V. Ellis Visser
Tromputte 8
6269 BC MARGRATEN
T: 043 20 30 014
info@rondevanlimburg.nl
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