RABORONDE
SPONSORMOGELIJKHEDEN

GENIETEN EN ZAKEN DOEN
Op vrijdag 28 juli vindt de 28e editie van de RaboRonde Heerlen plaats. Het grootste gratis fietsspektakel in
de Euregio. Een aansprekend profcriterium met een keur aan profwielrenners, zowel dames als heren en een
aansprekend parcours van 1,6 km dat dwars door het hart van Heerlen en over de diverse horecapleinen slingert.
De combinatie van gratis topsport en amusement op de horecapleinen zorgt voor een waar volksfeest rondom
een spectaculair parcours. Daarbij mag uw onderneming niet ontbreken. Ook dit jaar worden weer om en nabij
50.000 bezoekers verwacht tijdens Nederlands grootste na de Tour de France criterium.
De RaboRonde Heerlen is traditiegetrouw een uitgelezen kans om uw onderneming rondom dit druk bezochte
festijn op de kaart te zetten. Wij bieden relatiemanagement, publiciteit, imageversterking, actie-instrumenten
en productpromotie. Demarreer nu en weet dat uw investering een maximaal rendement oplevert.
Op 28 juli is Heerlen het internationale middelpunt van de wielersport. Zorg dat u er bij bent.
Een feest dat duurt tot 02.00 uur. Dus… aandacht verzekerd!
• Publiciteit en imagoversterking
Naast naamsbekendheid via posters, advertenties, rennerslijsten en via onze druk bekeken website
raborondeheerlen.nl kunt u uiteraard ook kiezen voor deelname aan de reclamekaravaan, die vooraf gaat
aan de wielerwedstrijd van zowel de heren als de dames. Uw onderneming heeft dan direct contact met
de tienduizenden bezoekers. Uiteraard vergeten wij de spandoeken en de speakerreclame hierbij niet.
• Grote schermen en banners
In het centrum staan diverse grote schermen waarop wij uw logo of korte commercial kunnen tonen.
Op onze website (jaarlijks 2 miljoen hits!) bieden wij banners aan, een prima combinatie met de grote
schermen in de stad.
• Actie-instrument en productpromotie
De Wielerplaza op het Schouwburgplein geeft u de gelegenheid om uw producten te presenteren.
De combinatie met voertuigen in de reclamekaravaan ligt erg voor de hand.
• Relatiemanagement
De VIP kaarten voor de hospitalityruimte aan de finish zijn ieder jaar bijzonder in trek. Niet zo vreemd
overigens, want hier treft u naast bekende Limburgers in een bijzondere sfeer tal van (nieuwe) zakenrelaties.
En ontmoet u onder het genot van catering op maat door Partyservice Catering Van Melick uw favoriete
wielrenners. Dé ontmoetingsplaats om in een informele sfeer te netwerken en te genieten van topsport.
En na afloop kunt u uiteraard nog even de stad in...

Voor meer informatie over de mogelijkheden van sponsoring rondom de
RaboRonde 2017
Chris Tiekstra 06 - 53 25 98 97 / christiekstra@raborondeheerlen.nl

SPONSORMOGELIJKHEDEN 2017
Onze organisatie heeft voor u overzichtelijke sponsorpakketten samengesteld. De invulling bespreken wij
graag met u persoonlijk omdat sponsoring volgens ons maatwerk is, afgestemd op uw specifieke situatie.

Partners € 5.000,00 / € 10.000,00
•
•
•
•
•
•

Publiciteit via alle uitingen en in de hospitalityruimte / finishstraat
Relatiemanagement via VIP kaarten en meerijdkaarten gastenauto’s
Verkoop, PR, special events in eigen stand Schouwburgplein
Deelname auto’s in reclamekaravaan
Exclusieve deelname RRH Extra Rennersveld uitingen
Betrokkenheid bij organisatie / lid RRH Partneroverleg

Platina € 3.000,00
•
•
•
•
•

Goud € 1.500,00

VIP kaarten (6) incl. recht op koop extra VIP kaarten
Adv 1/2 pagina VIP programmamagazine
Logo op rennerslijst en LED schermen
Deelname 2 auto’s in reklamekaravaan
Spandoeken (5) • link op site • 2 speakerboodschappen

Zilver € 1.000,00

VIP kaarten (3) incl. recht op koop extra VIP kaarten
Adv 1/4 pagina VIP programmamagazine
Logo op LED schermen
Deelname 2 auto’s in reklamekaravaan
Spandoeken (2) • link op site • speakerboodschap

Vriend RRH € 250,00

• VIP kaarten (2) incl. recht op koop extra VIP kaarten
• Logo op LED schermen
• Spandoeken (2) • link op site • speakerboodschap
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Logo op rugnummers
Logo op VIP kaart
Logo op polsbandjes hospitality
Presentatie schouwburgplein incl. stand

€ 2.500,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 900,00

• VIP kaart (1) incl. recht op koop extra VIP kaarten
• Link op site en speakerboodschappen

•
•
•
•

Presentatie schouwburgplein met eigen stand
Adv. VIP programmamagazine (1/2 pagina)
Adv. VIP programmamagazine (1/4 pagina)
Extra VIP kaart

€ 500,00
€ 1.250,00
€ 750,00
€ 150,00

Grote schermen en banners
Pakket A € 300,00

Pakket B € 250,00

• Mini commercial 15 sec. full screen, minimaal 10 keer
op 5 grote schermen tijdens RRH, incl. productie
(Korting bij kant en klaar materiaal 15 sec. van € 50,00)
• Banner met link op website RRH t/m december 2017

• Logo minimaal 10 keer 15 seconden tijdens RRH
• Banner met link op website RRH t/m december 2017

www.raborondeheerlen.nl
(Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.)

RaboRonde Heerlen is hot!
- 50.000 bezoekers, site met 2,1 mlj hits
- Uitstekende hopitalityruimte voor optimaal relatiemanagement
- Grootste na-Tour criterium in Nederland
- Op maat gesneden sponsor mogelijkheden
- Al meer dan 25 jaar een succesformule
Daar wilt u toch ook bij zijn?

fotografie: Studio cyril

WWW.RABORONDEHEERLEN.NL

