SPONSORPAKKETTEN 2019
Donatie via website Bergh in het Zadel
Doneren via de website minimaal € 5 op conto renner.
Dropdown menu op site met alle namen van de renners, klikken op naam.
Doneerder en renner krijgen ontvangstbevestigingsmail.

Optimaal FM pakket BRONS
10 naamsvermeldingen voor of na een programma over de Bergh-Leipzig tocht, in de trend
van “deze sponsors dragen Bergh in het Zadel een warm hart toe”. Tekst ingesproken door
Professionele stem.
Lengte spot:
7 seconden.
Aantal pakketten:
50x
Kosten pakket:
€ 200
Tijdstip:
week 21 en 22
Getekende Opdracht naar Optimaal met tekst.

Optimaal FM pakket ZILVER
Weerbericht sponsor Gerrit Vossers
5x per dag gedurende twee weken, 70 vermeldingen
Lengte vermelding: 15 seconden
Aantal pakketten:
1x
Kosten pakket:
€ 1.500
Tijdstip:
week 21/22
Getekende Opdracht naar Optimaal met tekst.

Optimaal FM pakket GOUD
Bergh in het Zadel Tijdsein sponsor
Ieder uur per dag gedurende twee weken, 336 vermeldingen
Lengte vermelding: 15 seconden per sponsor
Aantal pakketten:
1x
Kosten pakket:
€ 3.000
Tijdstip:
week 19/20
Getekende Opdracht naar Optimaal met tekst

Sticker op volgwagen tijdens de tocht
Stickers zijn er in drie formaten:
Klein:
€ 250
Middel:
€ 350
Groot:
€ 500

Vrachtwagen sponsoring
Logo op achterzijde vrachtwagen van Mainfreight.
Afmeting ca. 120 cm breed en 100cm hoog.
Vrachtwagen rijdt 2 maanden door Nederland en doet per
dag 30+ adressen aan. Per wagen zien minimaal 800.000
mensen zien uw logo.
Kosten per vlak zelf bepalen tussen € 750 en € 1.000.
Bij meerdere wagens is korting mogelijk, svp in overleg.
Anbi aftrekbaar, factuur beschikbaar. Zie voorbeeld wagen Wim Bosman.

Volgvrachtwagen sponsoring
Tijdens de tocht rijden er twee vrachtwagens mee. Hierop kan uw logo worden geplaatst in
diverse afmetingen.
Klein (ca.50x50cm):
Medium (ca.80x100cm):

€ 250
€ 500

Tailor-made acties
Maatwerk of andere ideeën zijn mogelijk. Neem hiervoor contact op met de
Sponsorcommissie via sponsoring@berghinhetzadel.nl.

