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Op 16 april 2023 bepalen ruim 8000 Cascaderun, Unicef 
kinderloop, Giga G-run deelnemers en 35000 toeschouwers weer 
het straatbeeld in Hoogeveen. Het jaarlijkse sportieve volksfeest  
waaraan sponsoren en het bedrijfsleven een belangrijke bijdrage leveren. 
Aan ons de taak om er weer een prachtige dag van te maken waarbij sportiviteit en plezier 
voorop staat. Aan u de taak om de deelnemers in uw bedrijventeam klaar te stomen voor 
de deelname aan de Cascaderun en daar gaan wij u mee helpen.  
 
Voor deze editie komen wij namelijk met een prachtige serie van clinics zodat ook de niet 
geoefende atleten in staat worden gesteld toe te werken naar de 5 of 10 Engelse mijlen. 
Samen met enkele partners werken we aan een programma, voor een ieder toegankelijk, 
laagdrempelig en waarbij plezier, gezondheid en vitaliteit centraal staat. 
 
Wij verwelkomen uw bedrijf graag op het grootste hardloopevenement van Drenthe.

HOOFDSPONSOREN

Alle bedragen zijn exclusief BTW

WELKOM 
BIJ DE 
CASCADERUN 
2023!
Voor u ligt de informatie over alle 
sponsormogelijkheden voor de 
15e editie van de Cascaderun op 
16 april 2023. Niet zomaar een 
editie maar een Jubileum editie 
en dat willen we graag samen 
vieren. Speciaal voor deze editie 
zijn er dan ook extra mogelijk-
heden gecreëerd om uw bedrijf in 
de spotlight te zetten. 
 
Zijn er specifieke wensen? 
Schroom vooral niet contact  
met ons op te nemen, wij komen 
graag bij u langs om de  
mogelijkheden te bespreken. 
 
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 

www.cascaderun.nl  

NIEUWE OPZET 
CASCADERUN CLINICS

BASISPAKKET BUSINESSTEAM

• 3 tot 5 personen 
• Tijdsregistratie 
• 15 consumptiemunten 
• 30 warme hapjes 
• Hardloopshirt

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

Prijs 5 mijl: 245,-              Prijs 10 mijl: 270,-  
elk volgend team 220,-       elk volgend team 245,-



HOOFDSPONSOREN

SPONSORPAKKET A

• 2x basispakket businessteam 
• Logovermelding op de  
homepage 

• 4x spandoek met bedrijfslogo 
geleverd door Cascaderun 

• Bedrijfsreclame/auto  
langs het parcours 

• Uitnodiging voor de sponsor-
bijeenkomst in februari 

• Reclameboodschap  
via speaker 

• Logovermelding in de  
evenementenkrant 

• Reclame op het led scherm  
in start/finish gebied 

 
PAKKETPRIJS 1000,- 

TOP  
SPONSOR!

• 15 consumptiemunten 
• 30 warme hapjes 
• Logo op de sponsorpagina 
• Logovermelding op de sponsorpagina 
• 2x spandoek met bedrijfslogo geleverd door Cascaderun 
• Uitnodiging voor de sponsorbijeenkomst in februari 
• Naamsvermelding in de evenementenkrant 
 
PAKKETPRIJS 175,-

DONATEUR

SPONSORPAKKET B

STER 
SPONSOR!

• 1x basispakket businessteam 
• Logovermelding op de sponsorpagina 
• 3x spandoek met bedrijfslogo geleverd door Cascaderun 
• Uitnodiging voor de sponsorbijeenkomst in februari 
• Naamsvermelding in de evenementenkrant 
 
PAKKETPRIJS 500,- 

Alle bedragen zijn exclusief BTW



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 mogelijk-heden. Uiteraard is het ook 
mogelijk om een sponsorpakket naar wens samen te stellen en zijn wij 
graag bereid hierover in gesprek te gaan.

BEDRIJFSLOGO OP  
CASCADERUN LOOPSHIRT

Elke deelnemer aan de Cascaderun, Unicef Kinderloop en Giga G-run  
ontvangt een functioneel loopshirt. Voor deze Jubileum editie bestaat de 
mogelijkheid tot het plaatsen van uw bedrijfslogo op de achterzijde van 
het shirt. Onder het motto “vol is vol” want totaal is er slechts plaats voor 
zo’n 40 bedrijfslogo’s.  

Prijs: 250,-   (logo aanleveren als vector eps of ai bestand)

Let op:  
er is slechts plaats  

voor zo’n  

40  
bedrijfslogo’s op 

het Cascaderunshirt  

Het ontwerp van het 
originele loopshirt wordt 

medio februari 2023 gepresenteerd.
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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,-

Alle bedragen zijn exclusief BTW

SPANDOEK OP EEN DRANGHEK

De 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,-



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,-

HOOFDSPONSOREN

AUTO LANGS PARCOURS

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,-

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,-

BEDRIJFSLOGO OP WATERFLESJES

Jaarlijks worden er 7000 flesjes water uitgereikt, niet alleen aan 
de deelnemers maar ook aan al onze 700 vrijwilligers. Wij bieden 
de ludieke mogelijkheid tot het plaatsen van uw bedrijfslogo op 
het etiket van deze flesjes. 

Prijs: 750,-

Alle bedragen zijn exclusief BTW



DE SPONSORCOMMISSIE 
 

Michael Brinkhof        06-11292414 
Jurrie Giethoorn          06-40349598 
Wilko Jonkman            06-22032200 
 
E-mail    sponsoring@cascaderun.nl 

Jacco Stoel                     06-53118208 
Renata Brinkhof          06-52011535 
Tim Rutgers                   06-27116641    

TOT ZIENS BIJ DE 
CASCADERUN 2023

HOOFDSPONSOREN


