Sponsor pakketten 2018

1. Hoofdpost sponsor
•
•
•
•
•
•

€ 1.500,Hoofdpost draagt naam sponsor
Advertentie huis-aan-huis krant (68.000 exemplaren)
Logo op LED schermen
Vlaggen en banieren op hoofdpost
2 banieren centrum Waalwijk bij Start/Finish

• 4 Spandoeken op dranghekken bij Start/Finish
•	
Naam wordt genoemd op social media kanalen van De 80
• Logo op officiële bedankadvertentie in een regionaal dagblad
• Logo op website
• 4 kaarten VIP start

2. Post sponsor
• € 500,• Post draagt naam sponsor
• 2 Vlaggen en banieren op post

3. Gouden sponsor
• € 2.500,• Halve advertentie in de ‘De 80 krant’, huis-aan-huis
(68.000 exemplaren)
• Logo op LED schermen
• 4 banieren centrum Waalwijk bij Start/Finish
• Logo op officiële bedankadvertentie in een regionaal dagblad

4. Zilveren sponsor
•
•
•
•
•

€ 1.250,Advertentie huis-aan-huis krant (68.000 exemplaren)
Logo op LED schermen
2 banieren centrum Waalwijk bij Start/Finish
Logo op officiële bedankadvertentie in een regionaal dagblad

• 2 Spandoeken op dranghekken bij Start/Finish
• Logo op website
• 2 kaarten VIP start

•	
Naam wordt genoemd op social media kanalen van De 80
• Logo op website
• Logo in De 80-app
•	
Mogelijkheid om prijzen te vergeven via de binnenprater aan
de 10e, 100e, 1000e binnenkomer enz.
• 6 kaarten VIP start

•	
Naam wordt genoemd op social media kanalen van De 80
(Twitter en Facebook pagina’s met samen meer dan 5.000 volgers)
• Logo op website
• Logo in De 80-app
•	
Mogelijkheid om prijzen te vergeven via de binnenprater aan
de 10e, 100e, 1000e binnenkomer enz.
• 4 kaarten VIP start
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5. Bronzen sponsor

•	
Halve pagina advertentie huis-aan-huis krant (68.000 exemplaren) of logo op de LED schermen
• Logo op website
• 2 kaarten VIP start		
• € 625,-

6. Livestream

• 24 uur lang op Facebook. 		
• € 500,-

7. Logo op LED schermen		
• € 400,• Op 3 pleinen zichtbaar: Waalijk (zaterdag & zondag), Drunen (zaterdag) en Kaatsheuvel (zondag)

8. Social Media pakket

• Vermelding op de website, Twitter en Facebook. 		
• € 250,-

9. Vriend van de 80

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
De sponsor is zelf verantwoordelijk voor de opmaak van het materiaal en de kosten daarvan.
Banieren bij Start/Finish moeten een afmeting hebben van 1 meter breed en 3 meter hoog en vervaardigd
van 115 gr/m2 glanspolyester.
Spandoeken voor de dranghekken moeten een afmeting hebben van 2,73 m. breed en 0,9 m hoog.

Informatie:
		

sponsoring@de80.nl
www.de80vandelangstraat.nl

