Sponsorpakketten van de Ridderronde zijn beschikbaar vanaf een bedrag van €
Uiteraard kunt u ook lagere bedragen aan de Ridderronde doneren. Deze

500,-

Donaties worden apart vermeld op de site van de Ridderronde
sponsorpakket € 500,- Ridderronde
Inhoud sponsorpakket:









Naamsvermelding site 'ridderronde.nl', link naar uw site
Geluidspots op parcours (tekst aanleveren)
Logo-/naampresentatie tijdens hospitality (1 eigen spandoek/banner/item in
sponsorruimte)
Meeting sponsoren & pers
U/Uw relaties in cabrio over parcours
Voertuig(en) in reclamekaravaan
2 Toegangskaarten hospitalitypaviljoen
Persoonlijke uitnodiging sponsor/relatiebijeenkomsten Ridderronde

sponsorpakket € 950,- Ridderronde
Inhoud sponsorpakket:










Naamsvermelding site 'ridderronde.nl', link naar uw site
Geluidspots op parcours (tekst aanleveren)
Logo-/naampresentatie tijdens hospitality (1 eigen spandoek/banner/item in
sponsorruimte)
Meeting sponsoren & pers
U/Uw relaties in cabrio over parcours
Voertuigen in reclamekaravaan
4 Toegangskaarten hospitalitypaviljoen
Naamsvermelding in advertentie/flyer
Persoonlijke uitnodiging sponsor/relatiebijeenkomsten Ridderronde

Stichting Profronde Maastricht

secr@ridderronde.nl

Bergerstraat 59
6226 BA Maastricht

Tel. 06 29034467

www.ridderronde.nl

IBAN: NL80SNSB0946 627150
BIC: SNSBNL2A
BTW.nr.: NL805897409B01

sponsorpakket € 2.000,- Ridderronde
Inhoud sponsorpakket:













Naamsvermelding site 'ridderronde.nl', link naar uw site
Geluidspots op parcours (tekst aanleveren)
Logo-/naampresentatie tijdens hospitality (1 eigen spandoek/banner/item in
sponsorruimte)
Meeting sponsoren & pers
U/Uw relaties in cabrio over parcours
8 Toegangskaarten hospitalitypaviljoen
Naamsvermelding in advertentie/flyer
Presentatiemogelijkheden rode loper (zelf aanleveren)
Meerdere voertuigen in reclamekaravaan
1 Reclamebord bij start/finish
Uw logo op het 3 x 3 LED-scherm
Persoonlijke uitnodiging sponsor/relatiebijeenkomsten Ridderronde

Stichting Profronde Maastricht

secr@ridderronde.nl

Bergerstraat 59
6226 BA Maastricht

Tel. 06 29034467

www.ridderronde.nl

IBAN: NL80SNSB0946 627150
BIC: SNSBNL2A
BTW.nr.: NL805897409B01

sponsorpakket € 3.500,- Ridderronde
Inhoud sponsorpakket:

















Lid 'Club van TIEN'
Naamsvermelding site 'ridderronde.nl', link naar uw site
Geluidspots op parcours (tekst aanleveren)
Logo-/naampresentatie tijdens hospitality (1 eigen spandoek/banner/item in
sponsorruimte)
Meeting sponsoren & pers
U/Uw relaties in cabrio over parcours
Meerdere voertuigen in reclamekaravaan
12 Toegangskaarten hospitalitypaviljoen
Presentatiemogelijkheden rode loper (zelf aanleveren)
2 Reclameborden bij start/finish
Logo op website, uitnodiging, driekhoeksborden, posters, flyers, tv-spot en
in advertentie
Naamsvermelding op briefpapier
Meet & Greet met topcoureurs
Uw logo op het 3 x 3 LED-scherm
Persoonlijke uitnodiging sponsor/relatiebijeenkomsten Ridderronde
Uw logo op sponsorscherm podium

Pluspakket: (is altijd maatwerk en de invulling en financiële bijdrage worden in
overleg ingevuld)
 Bij live-TV-uitzending uw logo prominent aanwezig
 Extra aandacht ontvangst van uw gasten (vlaggetjes met uw logo op
gereserveerde statafels, hostessen, e.d.)

Stichting Profronde Maastricht

secr@ridderronde.nl

Bergerstraat 59
6226 BA Maastricht

Tel. 06 29034467

www.ridderronde.nl

IBAN: NL80SNSB0946 627150
BIC: SNSBNL2A
BTW.nr.: NL805897409B01

sponsorpakket € 6.000,-Ridderronde
Inhoud sponsorpakket



















Lid 'Club van TIEN'
Naamsvermelding site 'ridderronde.nl', link naar uw website
Geluidspots op parcours (tekst aanleveren)
Logo-/naampresentatie tijdens hospitality (1 eigen spandoek/banner/item in
sponsorruimte)
Meeting sponsoren & pers
U/Uw relaties in cabrio over parcours
Meerdere voertuigen in reclamekaravaan
18 Toegangskaarten hospitalitypaviljoen
Presentatiemogelijkheden rode loper (zelf aanleveren)
2 Reclameborden bij start/finish
Logo op website, uitnodiging, driekhoeksborden, posters, flyers, tv-spot, en
in special of advertentie
Naamsvermelding op briefpapier
Meet & Greet met topcoureurs
Eigen logo in TV spot
Logo groot op uitnodiging, driehoeksborden, posters, flyers
Uw logo en uitgebreide presentatiemogelijkheden op het 3 x 3 LED-scherm
Persoonlijke uitnodiging sponsor/relatiebijeenkomsten Ridderronde
Uw logo op sponsorscherm podium

Pluspakket: (is altijd maatwerk en de invulling en financiële bijdrage worden in
overleg ingevuld)
 Bij live-TV-uitzending uw logo prominent aanwezig
 Extra aandacht ontvangst van uw gasten (vlaggetjes met uw logo op
gereserveerde statafels, hostessen, e.d.)

Stichting Profronde Maastricht

secr@ridderronde.nl

Bergerstraat 59
6226 BA Maastricht

Tel. 06 29034467

www.ridderronde.nl

IBAN: NL80SNSB0946 627150
BIC: SNSBNL2A
BTW.nr.: NL805897409B01

sponsorpakket : € 9.500,- Ridderronde
Inhoud sponsorpakket:





















(sub)Hoofdsponsorschap
Naamsvermelding site 'ridderronde.nl', link naar website
Geluidspots op parcours (tekst aanleveren)
Logo-/naampresentatie tijdens hospitality (1 eigen spandoek/banner/item in
sponsorruimte)
Meeting sponsoren & pers
U/Uw relaties in cabrio over parcours
30 Toegangskaarten hospitalitypaviljoen
Naamsvermelding in 'special' of advertentie
Presentatiemogelijkheden rode loper (zelf aanleveren)
Meerdere voertuigen in reclamekaravaan
4 Reclameborden bij start/finish
Logo groot formaat op website, uitnodiging, driehoeksborden, posters,
flyers, tv-spot, en in special of advertentie
Naamsvermelding op briefpapier
Meet & Greet met topcoureurs
Uw logo en uitgebreide presentatiemogelijkheden op het 3 x 3 LED-scherm
Eigen logo in TV spot
Logo op briefpapier
Officiële handelingen (startschot, uitreiking)
Persoonlijke uitnodiging sponsor/relatiebijeenkomsten Ridderronde
Uw logo op sponsorscherm podium

Pluspakket: (is altijd maatwerk en de invulling en financiële bijdrage worden in
overleg ingevuld)
 Bij live-TV-uitzending uw logo prominent aanwezig
 Extra aandacht ontvangst van uw gasten (vlaggetjes met uw logo op
gereserveerde statafels, hostessen, e.d.)

Stichting Profronde Maastricht

secr@ridderronde.nl

Bergerstraat 59
6226 BA Maastricht

Tel. 06 29034467

www.ridderronde.nl

IBAN: NL80SNSB0946 627150
BIC: SNSBNL2A
BTW.nr.: NL805897409B01

sponsorpakket € 12.500,-Ridderronde
Inhoud sponsorpakket:























Hoofdsponsorschap
Naamsvermelding site 'ridderronde.nl', link naar website
Geluidspots op parcours (tekst aanleveren)
Logo-/naampresentatie tijdens hospitality (1 eigen spandoek/banner/item in
sponsorruimte)
Meeting sponsoren & pers
U/Uw relaties in cabrio over parcours
40 Toegangskaarten hospitalitypaviljoen
Naamsvermelding in 'special' of advertentie
Presentatiemogelijkheden rode loper (zelf aanleveren)
Meerdere voertuigen in reclamekaravaan
6 Reclameborden bij start/finish
Logo groot formaat op website, uitnodiging, driehoeksborden, posters,
flyers, tv-spot, en in special of advertentie
Logo op briefpapier
Meet & Greet met topcoureurs
Uw logo en uitgebreide presentatiemogelijkheden op het 3 x 3 LED-scherm
Eigen logo in TV spot
Logo prominent in advertentie
Officiële handelingen (startschot, uitreiking)
Logo op sjerp rondemiss
Logo/naam op start/finishdoek
Persoonlijke uitnodiging sponsor/relatiebijeenkomsten Ridderronde
Uw logo op sponsorscherm podium

Pluspakket: (is altijd maatwerk en de invulling en financiële bijdrage worden in
overleg ingevuld)
 Bij live-TV-uitzending uw logo prominent aanwezig
 Extra aandacht ontvangst van uw gasten (vlaggetjes met uw logo op
gereserveerde statafels, hostessen, e.d.)

Stichting Profronde Maastricht

secr@ridderronde.nl

Bergerstraat 59
6226 BA Maastricht

Tel. 06 29034467

www.ridderronde.nl

IBAN: NL80SNSB0946 627150
BIC: SNSBNL2A
BTW.nr.: NL805897409B01

