OPTIES

Aantal Prijs
Kaarten
VIP-Receptiekaart *
VIP-Lunchkaart **
Toegangskaart
•

Zichtbaarheid
Spandoek of reclamebord
Promostand aan het parkoers
Bedrijfslogo op tv-Scherm

€ 50,00
€ 75,00
€ 12,00

•

€ 250,00
€ 250,00
€ 75,00

Over deze mogelijkheden gaan we graag met u in gesprek

In 1976 werd de eerste veldrit van Gieten verreden op een parkoers in het
Zwanemeerbos. Sinds 1989 maakt de veldrit van Gieten deel uit van het
Superprestigeklassement, een klassement met acht wedstrijden in Europa.
De veldrit van Gieten wordt jaarlijks georganiseerd door de
Stichting Wielerpromotie Oostermoer.
Door de uitstekende organisatie en het sterke deelnemersveld heeft de UCI, de
internationale organisatie van de wielersport, onze wedstrijd aangeduid als de
hoogste in zijn klasse (Categorie I). Hiermee is de Superprestige Veldrit van Gieten,
naast de wereldbekerwedstrijd in Hoogerheide (Noord-Brabant), één van de twee
Nederlandse wedstrijden in de hoogste categorie.
Aan de wedstrijden doen vele wereldtoppers mee waaronder nationaal
kampioenen, wereldkampioenen en Europees kampioenen. In voorgaande edities
hebben we o.a. aan de start gehad: Mathieu van der Poel/Wout van
Aert/Marianne Vos/Sven Nijs/Annemarie Worst/Sanne Kant.
De deelnemers komen uit onder andere Nederland, België, Tsjechië, Frankrijk,
Zwitserland, Duitsland, Polen, Amerika en Engeland. De rijders komen uit in de
volgende categorieën: Nieuwelingen, Nieuweling-Meisjes, Junioren, EliteVrouwen/Belofte-Vrouwen/Amateur-Vrouwen, Elite/Beloften
Het evenement krijgt ruime aandacht in diverse media. Meer dan drie miljoen
mensen kijken live (Ziggo Sport, Proximus, Telenet/Playsports, RTV Drenthe) of via een
samenvatting (NOS Studio Sport en het Belgische Sporza) naar de wedstrijden.

* VIP-Receptiekaart :
toegang tot het parkoers en de VIP-tent waar u wordt voorzien van hapjes,
drankjes, soep, broodjes, en een stamppotbuffet aan het eind van de middag.

** VIP-Lunchkaart :

toegang tot het parkoers en de VIP-tent waar u wordt voorzien van een
lunchbuffet, hapjes, drankjes, soep, broodjes, en een stamppotbuffet aan het
eind van de middag.
alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW

Honderden vrijwilligers zetten zich in om van dit evenement met ruim 5000 bezoekers
een succes te maken.
Onze organisatie heeft naast het jaarlijkse evenement o.a. ook de volgende
evenementen georganiseerd:
1 x het Wereld Kampioenschap veldrijden in 1991
5 x het Nederlands Kampioenschap veldrijden in 1976, 1985, 1991, 2000 en 2014
1 x het Nederlands Kampioenschap veldrijden voor jeugd 2012

SPONSORING

PAKKETTEN

We zijn voortdurend op zoek naar sponsoren om de
Superprestige van Gieten te ondersteunen.

Hoofdsponsor: € 1.850,00

In deze brochure treft u informatie over de verschillende mogelijkheden,
maar neemt u gerust contact op voor vragen of andere leuke ideeën.
U kunt kiezen voor een standaard pakket maar ook kunnen
we met u een pakket op maat samenstellen.
Voorbeelden van sponsoring zijn:
•
•
•
•
•

Lid van club van 100
Het aanschaffen van VIP-kaarten.
Reclame-uitingen op borden, spandoeken en/of vlaggen
Vermelding als Hoofdsponsor of als Ster Hoofdsponsor
Promostand aan het parkoers

Wij gaan graag met u in gesprek!
Secretariaat

:

Jantienus Warners

0031 6 53 74 14 75

Sylvia Botter
Richard Hilbolling

0031 6 30 15 01 31
0031 6 51 13 64 54

Sponsorcommissie:
Lambert Folkers 0031 6 80 15 92 59
Janny Oosting 0031 6 23 12 01 94

Voor verdere informatie over het evenement verwijzen we u naar:
www.cyclocrossgieten.nl

sponsoring@cyclocrossgieten.nl

* advertentie in het programmablad
* naamsvermelding op de posters
* naamsvermelding door de omroepinstallatie op het parkoers
* 5 spandoeken of reclameborden, op voor tv zichtbare plekken
* bedrijfslogo met link op onze website: www.cyclocrossgieten.nl
* bedrijfslogo op groot tv-scherm
* 5 VIP-lunchkaarten
* 2 P-kaarten
Mogelijkheid tot upgrading naar Ster Hoofdsponsor met branche-exclusiviteit

Sponsor: € 375.00
* aankondiging in het programmablad
* naamsvermelding door de omroepinstallatie op het parkoers
* 1 spandoek of reclamebord
* bedrijfslogo met link op onze website: www.cyclocrossgieten.nl
* bedrijfslogo op groot tv-scherm
* 3 VIP-receptiekaarten
* 1 P-kaart

Club van 100 : € 135,00
* aankondiging in het programmaboek
* naamsvermelding door de omroepinstallatie op het parkoers
* 2 VIP-receptiekaarten
* 2 toegangsbewijzen (bijv. voor medewerkers of relaties van uw bedrijf)
* naamsvermelding met link op onze website: www.cyclocrossgieten.nl
* bedrijfslogo op groot tv-scherm
* 1 P-kaart
* het lidmaatschap geldt voor één jaar en zal telkens met één jaar worden verlengd, tenzij uiterlijk 3
maanden voor afloop van het verenigingsjaar schriftelijk bij het secretariaat wordt opgezegd. Het
verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.

