
 

27 mei 2018  

 

www.8vanheelsum.nl 

Sponsoring 



 

Inleiding 

 

Stichting De 8 van Heelsum is zeer dankbaar dat u interesse heeft de wielerron-

de te sponsoren. Met uw steun kunnen wij dit evenement tot een succes maken 

en een solide basis neerzetten waarop we in volgende jaren verder kunnen bou-

wen.  

 

In deze brochure vindt u alle informatie die nodig is om het sponsorpakket te kie-

zen dat bij u of uw organisatie past.  Er is keus uit platina, goud, zilver, brons, 

vriend of fan, variërend van € 3000 tot € 75.  

 

Op de laatste pagina vindt u het formulier waarmee u uw keus aan ons kunt laten 

weten. Het ingevulde formulier kunt u per post of per mail versturen aan het ver-

melde adres. Wij kijken uit naar uw reactie! 

 

Met sportieve groet, 

 

Hans de Kruijf 

Voorzitter 

 

 



Platina Sponsor             € 3.000 

 

Als Platina sponsor kunt u heel wat verwachten van het partnership. U geeft naam en uitstraling 

aan de 8 van Heelsum. Platina sponsor staat voor maximale PR waarde voor uw merk en product 

of dienst, voorafgaand aan de koers en tijdens het event. Een mooi evenement voor u, maar ook 

voor uw relaties! Een Platina sponsor geeft recht op de volgende faciliteiten:  

 

Relatiemarketing 

• Uw bedrijfsnaam wordt verbonden aan de 8 van Heelsum in alle uitingen 

• 12 VIP kaarten voor de VIP ruimte inclusief buffet, borrelhapjes en drankjes 

• Eigen tafel in de VIP ruimte 

• Overdekt de koers kijken (bij regen) 

 

Rond de koers en Event terrein 

• 15 meter banner langs het parcours op prominente plek Start/Finish 

• Vermelding op LED scherm 

• Logo op rugnummer 

• Foto met de winnaars 

• Vrije plaatsing banieren en vlaggen langs het parkoers 

• Reclame karavaan (1 ronde wedstrijd) 

• Omroepen van bedrijfsnaam voor premiesprints tijdens de koers 

 

Voorafgaand aan de 8 van Heelsum 

• Vermelding op de website www.8vanheelsum.nl 

• Vermeldingen op (social) media Twitter, Facebook en Instagram 

• Artikel lokale kranten 

• Naamsvermelding bij advertentie lokale krant 

• Pagina advertentie in programmaboekjes A5 

• Naamsvermelding / logo op trui winnaar 

• Logo op VIP kaarten 



Goud Sponsor              € 1.500 

 

Een Goud sponsor geeft recht op de volgende faciliteiten: 

 

 Relatiemarketing 

• 8 VIP kaarten voor de VIP ruimte inclusief buffet, borrelhapjes en drankjes 

• Eigen tafel in de VIP ruimte 

• Overdekt de koers kijken (bij regen) 

 

Rond de koers en Event terrein 

• 10 meter banner langs het parcours op prominente plek Start/Finish 

• Vermelding op LED scherm 

• Vrije plaatsing banieren en vlaggen langs het parkoers 

• Reclame karavaan (1 ronde wedstrijd) 

• Omroepen van bedrijfsnaam voor premiesprints tijdens de koers 

 

Voorafgaand aan de 8 van Heelsum 

• Vermelding op de website www.8vanheelsum.nl 

• Vermeldingen op (social) media Twitter, Facebook, Instagram 

• Naamsvermelding bij advertentie lokale krant 

• Logovermelding in programmaboekjes A5 



Zilver Sponsor              € 750 

 

Een Zilver sponsor geeft recht op de volgende faciliteiten: 

 

 Relatiemarketing 

• 4 VIP kaarten voor de VIP ruimte inclusief buffet, borrelhapjes en drankjes 

• Eigen tafel in de VIP ruimte 

• Overdekt de koers kijken (bij regen) 

 

Rond de koers en Event terrein 

• 5 meter banner langs het parcours op prominente plek Start/Finish 

• Vermelding op LED scherm 

• Vrije plaatsing banieren en vlaggen langs het parkoers 

• Reclame karavaan (1 ronde wedstrijd) 

• Omroepen van bedrijfsnaam voor premiesprints tijdens de koers 

 

Voorafgaand aan de 8 van Heelsum 

• Vermelding op de website www.8vanheelsum.nl 

• Vermeldingen op (social) media Twitter, Facebook en Instagram 

• Naamsvermelding bij advertentie lokale krant 

• Logovermelding in programmaboekjes A5 



Brons Sponsor              € 375 

 

Een Brons sponsor geeft recht op de volgende faciliteiten:  

 

Relatiemarketing 

• 2 VIP kaarten voor de VIP ruimte inclusief buffet, borrelhapjes en drankjes 

• Overdekt de koers kijken (bij regen) 

 

Rond de koers en Event terrein 

• Vrije plaatsing banieren en vlaggen langs het parkoers 

• Vermelding op LED scherm 

 

Voorafgaand aan de 8 van Heelsum 

• Vermelding op de website www.8vanheelsum.nl 

• Vermeldingen op (social) media Twitter, Facebook en Instagram 

• Naamsvermelding in programmaboekjes A5 

 



Vriend van De 8 van Heelsum          € 

125 

 

Een Vriend heeft recht op de volgende faciliteiten:  

 

Rond de koers en Event terrein 

• Plaatsing van 2 banieren en 2 vlaggen langs het parkoers 

• Vermelding op LED scherm 

 

Voorafgaand aan de 8 van Heelsum 

• Vermelding op de website www.8vanheelsum.nl 

• Vermeldingen op (social) media Twitter, Facebook en Instagram 

• Naamsvermelding in programmaboekjes A5 



Fan van De 8  van Heelsum          € 75  

 

Een Fan heeft recht op de volgende faciliteiten:  

 

Rond de koers en Event terrein 

• Plaatsing van 1 banier en 1 vlag langs het parkoers 

 

Voorafgaand aan de 8 van Heelsum 

• Vermelding op de website www.8vanheelsum.nl 

• Naamsvermelding in programmaboekjes A5 



Ja ik word sponsor van De 8 van Heelsum 2018! Mijn gegevens zijn: 
 

Bedrijf:  

Naam: 

Factuuradres: 

 

Telefoon: 

E-mail: 

Website: 

 

Keuze sponsorpakket: 

 

 Platina voor € 3000 

 

 Goud voor € 1500 

 

 Zilver voor € 750 

 

 Brons voor € 375 

  

 Vriend voor € 125 

 

 Fan voor € 75 

 

Datum:      Handtekening:         

 
 

 

 

 

Stuur het formulier aan:  

De 8 van Heelsum,  Weverstraat 81, 6862 DL Oosterbeek  

of mail: organisatie@8vanheelsum.nl 

Alvast hartelijk dank! Wij factureren u voor het gesponsorde bedrag 


