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WELKOM
BIJ DE
CASCADERUN
2019!
Voor u ligt de informatie over alle
sponsormogelijkheden voor de
13e editie van de Cascaderun op
14 april 2019. De mogelijkheid tot
inschrijven duurt weliswaar nog een
periode van een half jaar, maar het
is voor de deelnemers in uw bedrijf
belangrijk om te weten of uw
bedrijf zich heeft aangemeld. De
conditionele
voorbereiding
is
natuurlijk van essentieel belang
maar ook de organisatorische
perikelen bepalen of de deelnemers
een leuke en goed georganiseerde
dag hebben.
Van ons mag worden verwacht dat
de dag tot in de puntjes geregeld is,
het enige wat u moet doen is uw
bedrijf inschrijven via
Schrijf uw
www.cascaderun.nl.
bedrijf vóór
1 december 2018
in, dan wordt u
beloond met een
mooi kistje
fruit!

voor een
gezonde start!

35000 TOESCHOUWERS!
Op 14 april bepalen ruim 9000 Cascaderun, Unicef kinderloop, Giga G-run deelnemers
en 35000 toeschouwers weer het straatbeeld in Hoogeveen. Het jaarlijkse sportieve
volksfeest waaraan sponsoren een belangrijke bijdrage leveren.
Zonder sponsoren is het uiteraard niet mogelijk een dergelijk evenement te organiseren
en dat begrijpen wij als organisatie maar al te goed. Ook voor de 13e editie hebben we
weer goed gekeken naar de mogelijkheden en wensen die bij onze sponsoren leven. Uit
de inhoud van de sponsorpakketten zal al snel blijken dat wij niet alleen wat vragen maar
dat het bedrijf er ook daadwerkelijk iets moois voor terug krijgt.
Zijn er speciale wensen of vragen, aarzel niet om contact op te nemen met één van onze
commissieleden of stuur een mail naar sponsoring@cascaderun.nl
Wij verwelkomen uw bedrijf graag op het grootste hardloopevenement van Drenthe.

BASISPAKKET BUSINESSTEAM
•
•
•
•
•

3 tot 5 personen
Tijdsregistratie
15 consumptiemunten
30 warme hapjes
Hardloopshirt

Prijs 5 mijl: 235,elk volgend team 210,-

•
•
•
•
•

Teamfoto
Gratis SMS eindtijd
Logo op website businessrun
VIP tasseninname
Gratis kop koﬃe/thee

Prijs 10 mijl: 260,elk volgend team 235,Alle bedragen zijn exclusief BTW
HOOFDSPONSOREN

TOP
SPONSOR!

SPONSORPAKKET A
• 2x basispakket businessteam
• Logovermelding op de
homepage
• 4x spandoek met bedrijfs-logo
geleverd door
Cascaderun
• Bedrijfsreclame/auto
langs het parcours
• Uitnodiging voor de sponsorbijeenkomst en onthulling
hardloopshirt in februari
• Reclameboodschap
via speaker
• Logovermelding in de
evenementenkrant
• Reclame op het led scherm
in start/ﬁnish gebied

PAKKETPRIJS

1000,-

STER
SPONSOR!

SPONSORPAKKET B
•
•
•
•

1x basispakket businessteam
Logovermelding op de sponsorpagina
3x spandoek met bedrijfslogo geleverd door Cascaderun
Uitnodiging voor de sponsorbijeenkomst en
onthulling hardloopshirt in februari
• Naamsvermelding in de evenementenkrant
• Reclameboodschap via speaker

PAKKETPRIJS

500,-

DONATEUR
•
•
•
•
•
•

15 consumptiemunten
30 warme hapjes
Logo op de sponsorpagina
Logovermelding op de sponsorpagina
2x spandoek met bedrijfslogo geleverd door Cascaderun
Uitnodiging voor de sponsorbijeenkomst
en onthulling hardloopshirt in februari
• Naamsvermelding in de evenementenkrant

PAKKETPRIJS

175,Alle bedragen zijn exclusief BTW
HOOFDSPONSOREN

OVERIGE PRESENTATIEMOGELIJKHEDEN
VOOR UW BEDRIJF
Jaarlijks is de binnenstad van Hoogeveen gevuld met zo’n 35000 toeschouwers, de ideale
gelegenheid om het bedrijf of instelling op een speciale manier onder de aandacht te
brengen. Buiten de sponsorpakketten biedt de Cascaderun hiervoor diverse mogelijkheden. Uiteraard is het ook mogelijk om een sponsorpakket naar wens samen te stellen en
zijn wij graag bereid hierover in gesprek te gaan.

SPANDOEK OP EEN DRANGDe dranghekken in het start en ﬁnishgebied worden op de dag van de
Cascaderun voorzien van spandoeken met het logo van het bedrijf.
Het spandoek wordt na aanlevering van het logo gefabriceerd en geleverd
door de Cascaderun. Afmeting van het spandoek is 250 x 80 cm.
Prijs per spandoek: 75,-

ROTONDE SPONSOR
Langs het parcours van de Cascaderun bevinden zich een vijﬅal rotondes
die rondom kunnen worden voorzien van spandoeken met het logo van het
bedrijf. De spandoeken worden aangebracht op de vrijdagavond voor de
Cascaderun en blijven staan tot zondagavond, de dag van de Cascaderun.
De spandoeken worden na aanlevering van het bedrijfslogo gefabriceerd
en geleverd door de Cascaderun.
Prijs per rotonde: 500,-

RECLAME OP HET LED SCHERM
Op de dag van de Cascaderun wordt er in het startgebied een groot led
scherm geplaatst waarop informatie over de Cascaderun wordt getoond.
Daarnaast worden er doorlopend advertenties getoond van adverteerders.
Voor deze interessante reclame uiting dient het bedrijf een advertentie
aan te leveren in PDF formaat.
Prijs: 250,-

LEAFLET IN STARTNUMMER ENVELOP
Jaarlijks worden er een week voor de Cascaderun zo’n 7500 startnummers
uitgegeven in een envelop. Wij bieden u de mogelijkheid een leaﬂet toe te
voegen aan de inhoud van de envelop. De ideale mogelijkheid voor een actie
of promotie welke zeker de aandacht krijgt van alle deelnemers. De leaﬂet
op maximaal A5 formaat dient door de adverteerder te worden aangeleverd.
Prijs: 750,-

AUTO LANGS HET PARCOURS
Op de dag van de Cascaderun is het mogelijk een bedrijfsauto te plaatsen
langs het parcours. Hiervoor zijn diverse locaties beschikbaar. De locatie
is afhankelijk van het formaat van de auto en is in overleg.
Prijs per auto: 100,Alle bedragen zijn exclusief BTW
HOOFDSPONSOREN

DE SPONSORCOMMISSIE
Michael Brinkhof
Peter Rutgers
Wilko Jonkman
Jacco Stoel
Renata Brinkhof

06-15569135
06-53855038
06-22032200
06-53118208
06-52011535

E-mail sponsoring@cascaderun.nl

TOT ZIENS BIJ DE
CASCADERUN 2019
HOOFDSPONSOREN

