Sponsorinfo
Survivalrun
Wesepe 2020

29-03-2020
www.survivalwesepe.nl
Sponsor Commissie:
Sander Huisman 06 23 14 00 33
Ivan Waterman 06 34 34 64 52

Basispakket

(75,- euro)

Vermelding door speaker
Tijdens de run zal een speaker op het evenement het publiek toespreken. Tussendoor
is er ruimte om u als sponsor te benoemen en te bedanken.
Vermelding via socialmedia Facebook, Instagram
Zowel tijdens als vooraf aan de run zullen wij content plaatsen op Facebook en
Instagram. In deze berichten/foto’s zullen wij u als sponsor benoemen.
Logo op website www.survivalwesepe.nl met link
Onze website wordt veel bezocht voor informatie over de run zoals
starttijden, uitslagen, foto’s, etc. Uw logo zal hierdoor vaak gezien
worden. Daarbij kunnen we ook een link naar uw website koppelen aan
uw logo. Zodat bezoekers makkelijk uw website kunnen vinden.

Brons

(200,- euro)

In dit pakket zit tevens alles wat in het Basispakket zit.

Bedrijfsnaam verbinden aan hindernis
Het sponsoren van een hindernis. Op de plekken waar de hindernis
vermeld staat (bijv. website) wordt uw bedrijfsnaam genoemd.
Ook is het mogelijk om iets wat kenmerkend is aan uw bedrijf of iets waarmee
u uw bedrijf wilt promoten te plaatsen bij de hindernis. Dit zal zichtbaar zijn voor
deelnemers en het publiek.

Zilver

(400,- euro)

In dit pakket zit tevens alles wat in Brons zit.

Logo op survivalrun-shirts
Alle deelnemers lopen in een survivalrun-shirt. Hierop is ruimte om te
adverteren in A7 formaat (A6 formaat is 100 euro extra). Deze shirts
worden vele jaren na de run nog gedragen.
Banier op start-finish terrein (zelf aanleveren)
Op het start en finish terrein is er de ruimte om een banier, banner of
vlag te plaatsen (deze moet zelf aangeleverd worden).

Goud

(600,- euro)

In dit pakket zit tevens alles wat in Zilver zit.

Logo op Survivalrun flyer
Voorafgaand aan de survivalrun zal een flyer verspreid worden die bij ca. 25.000 huishoudens
in de regio in de bus zal vallen. Hierop zal informatie staan over de (fiets)route en de
hindernissen. Daaromheen is er ruimte voor een advertentie op A8 formaat.
* Eventuele maatpakketten zijn in overleg ook mogelijk

