SPONSORPAKKET OUTDOOR GELDERLAND 2019
HOOFDSPONSORPAKKET
De hoofdsponsors van Outdoor Gelderland beschikken over een uitgebreid pakket waarbij de naam van de
hoofdsponsor onlosmakelijk is verbonden met het evenement. Het hoofdsponsorpakket is als volgt samengesteld:
Hospitality-unit
Donderdag 4 juli tot en met zondag 7 juli 2019
Unit van +/- 50 m² geschikt voor 40 personen
Inclusief vloerbedekking, verlichting en gestoffeerde wanden
25 VIP-parkeerkaarten per dag
Begeleidingspas op aanvraag
Exclusief catering en drankarrangement
Advertising
Branche-exclusiviteit
Logo op alle publiciteitsuitingen zoals: advertenties, folder, poster, website, start- en uitslagenlijsten
Naamskoppeling internationale rubriek
4 reclameborden langs de bovenring van de piste (75 x 500 cm)
6 vlaggen
Hindernis in minimaal 1 rubriek per dag en in de grote prijs
Commercial op het bij de piste opgestelde grootbeeldscherm
Naamskoppeling showblok of artiest
Extra tribunekaarten
Naast VIP-kaarten kunnen sponsoren tribunekaarten met € 2,50 korting bestellen.
Prijs
De prijs van het hoofdsponsorpakket bedraagt € 95.000,00.
Specifieke wensen
Het hoofdsponsorpakket is een breed en veelzijdig pakket. Het is desondanks mogelijk dat dit pakket
onvoldoende beantwoordt aan uw specifieke wensen. In dat geval verzoeken wij u die wensen kenbaar te maken
zodat wij door middel van maatwerk uw ‘eigen’ arrangement kunnen samenstellen.

(Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele externe kosten waaronder productie- en/of fabricagekosten.)
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SUBSPONSORPAKKET
Outdoor Gelderland biedt op het gebied van hospitality aantrekkelijke faciliteiten waarin uw relaties als echte
VIP´s ontvangen worden. Het subsponsorpakket biedt een combinatie van hospitality en diverse mogelijkheden
om uw bedrijfsnaam op product te communiceren. Het subsponsorpakket is als volgt samengesteld:
Hospitality-unit
Donderdag 4 juli tot en met zondag 2 juli 2019
Unit van +/- 50 m² geschikt voor 40 personen
Inclusief vloerbedekking, verlichting en gestoffeerde wanden
25 VIP-parkeerkaarten per dag
Begeleidingspas op aanvraag
Exclusief catering en drankarrangement
Advertising
Vermelding website
Logo op alle start- en uitslagenlijsten
Naamskoppeling rubriek
Hindernis in minimaal 1 rubriek per dag
6 vlaggen
Extra tribunekaarten
Naast VIP-kaarten kunnen sponsoren tribunekaarten met € 2,50 korting bestellen.
Prijs
De prijs van het subsponsorpakket bedraagt € 65.000,00.
Specifieke wensen
Het subsponsorpakket is een breed en veelzijdig pakket. Het is desondanks mogelijk dat dit pakket onvoldoende
beantwoordt aan uw specifieke wensen. In dat geval verzoeken wij u die wensen kenbaar te maken zodat wij door
middel van maatwerk uw ‘eigen’ arrangement kunnen samenstellen.

(Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele externe kosten waaronder productie- en/of fabricagekosten.)
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HOSPITALITY-ARRANGEMENTEN
Outdoor Gelderland biedt op het gebied van hospitality aantrekkelijke faciliteiten waarin uw relaties als echte
VIP´s ontvangen worden. De mogelijkheden treft u onderstaand aan. De basis van onze hospitalityarrangementen ziet er als volgt uit:
Hospitality-unit
Donderdag 4 juli tot en met zondag 7 juli 2019
Unit van +/- 50 m² geschikt voor 40 personen
Inclusief vloerbedekking, verlichting en gestoffeerde wanden
25 VIP-parkeerkaarten per dag
Begeleidingspas op aanvraag
Exclusief catering en drankarrangement

€ 25.000,00

Hospitality-arrangement internationaal springen, senioren CSI-3
Donderdag 2 juli tot en met zondag 2 juli 2019
Tafel voor 8 personen
Inclusief hapjesarrangement
Inclusief drankarrangement
Exclusief overige catering
4 VIP-parkeerkaarten per dag

€ 5.000,00

VIP+ arrangement / p.p.p.d.
Toegang tot de VIP-loge
Inclusief hapjesarrangement
Inclusief drankarrangement
Exclusief overige catering
VIP-parkeerkaart
Minimale afname van 10 stuks

€ 175,00

VIP arrangement dressuur gala p.p.
Zaterdagavond 6 juli 2019 van 18:00 uur tot einde programma
Toegang tot de VIP-loge
Inclusief drankarrangement
Exclusief overige catering
VIP-parkeerkaart

€ 125,00

(Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele externe kosten waaronder productie- en/of fabricagekosten.)
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ADVERTISING
Outdoor Gelderland staat volop in de belangstelling van de media. Naast de ruim 30.000 toeschouwers melden
zich ook veel journalisten en fotografen. Tevens geniet Outdoor Gelderland televisieaandacht van diverse
televisiestations. U kunt profiteren van deze publiciteit door uw naam te verbinden aan het evenement.
Onderstaand een aantal mogelijkheden:
Rubriek
Naamgeving rubriek
Naamgeving finale
Naamgeving grote prijs

€ 5.000,00
€ 10.000,00
€ 20.000,00

Reclamebord in de piste
100cm x 500cm

€ 5.000,00

Hindernis springparcours
Alle dagen in minimaal één rubriek per dag
Toeslag plaatsing in grote prijs

€ 5.000,00
€ 5.000,00

Naamskoppeling
Showblok of artiest

Op aanvraag

Grootbeeldscherm
Commercial op het bij de piste opgestelde grootbeeldscherm

€ 3.000,00

Vlaggenmasten met eigen vlag
Per 6 stuks

€ 3.000,00

Banner
Plaatsing bannen op website

€ 750,00

(Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele externe kosten waaronder productie- en/of fabricagekosten.)
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