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Sponsor pakket Survivalrun 2020

Geachte sponsor, 

Bedankt dat je de moeite neemt om onze sponsormogelijkheden te bekijken. 
Vorig jaar hebben we weer een geweldige dag georganiseerd voor heel veel mensen. 
< Kijk nog maar eens terug via deze link >

Je staat op het punt om te kiezen hoe je de Survivalrun in Kootstertille wilt ondersteunen.
Wij vinden dat er op z’n minst 10 redenen zijn om ons te sponsoren: 

Jullie zorgen ervoor;

1. Dat een geweldig evenement met een uniek karakter en sfeer neergezet kan worden
2. Dat 1500 deelnemers hun fysieke en mentale grenzen kunnen verleggen 
3.  Dat onze survivalrun een belangrijke bijdrage levert aan het stimuleren van een actieve 

levensstijl; de regio komt letterlijk en figuurlijk in ‘beweging’ 
4.  Dat het inschrijfgeld voor kinderen t/m 12 jaar altijd een stuk lager ligt t.o.v. de 

volwassenen
5.  Dat het inschrijfgeld zo laag mogelijk gehouden kan worden zodat ook sportievelingen 

met een smallere portemonnee mee kunnen blijven doen. (laagdrempelig voor elke 
categorie)

6.  Dat wij de best georganiseerde en mee spectaculaire survivalrun in Nederland kunnen 
organiseren 

7.  Dat wij alle vrijwilligers (±400 tijdens de run) voldoende middelen kunnen geven om een 
plezierige dag te beleven. (in weer en wind)

8.  Dat wij goede voorzieningen aan kunnen bieden aan deelnemers en publiek zoals een 
grote tent met live muziek, catering, sanitaire voorzieningen waaronder mobiele douches 
enz. 

9.  Dat wij de gehele dag kunnen laten registreren via het camerateam van SBC 
(SportsBroadCasting) i.s.m. de PTH Group. Deze beelden zijn gedurende de hele dag live 
te zien via Facebook. 

10.  Dat er een groot gevoel van saamhorigheid en gemeenschapszin ontstaat tijdens de 
organisatie van ONZE survivalrun.

En dáárom past onze  survivalrun heel goed bij bedrijven die Maatschappelijk Betrokken 
Ondernemen!!

Surv ivalkootstert i lle
@Surv ivalKt i lle
@surv ivalkt i lle
St icht ing Surv ival  Kootstert i lle

https://www.youtube.com/watch?v=ENZAYgdQnw4


Sponsor pakket Survivalrun 2020

S U P P ORT E RS  PA K K E T
 
• 1/8 pagina full-colour advertentie ruimte in programma krant (128x92mm)
• full-colour bedrijfslogo op digitale routekaart
• linkvermelding op de nieuwe website
• 1 programmakrant* per post toegestuurd 

*    oplage programmakrant 20.000 stuks als bijlage “de Feanster” deze wordt  

digitaal d.m.v. Facebook en Twitter verspreid en per post naar alle sponsoren gestuurd.

A
€150,-
(excl. btw)
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H I ND E RN I S  PA K K E T
 
• 1/8 pagina full-colour advertentie ruimte in programma krant (128x92mm)
• full colour dranghekbanner rondom parcours 
• full-colour bedrijfslogo op digitale routekaart
• linkvermelding op de nieuwe website
• 1 programmakrant* per post toegestuurd 

*    oplage programmakrant 20.000 stuks als bijlage “de Feanster” deze wordt  

digitaal d.m.v. Facebook en Twitter verspreid en per post naar alle sponsoren gestuurd.

B
€250,-
(excl. btw)
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S U P E R  H I ND E RN I S  PA K K E T

• 1/4 pagina full-colour advertentie ruimte in programma krant (193x128mm)* 
•  1/9 beeld full-colour logo vermelding op groot led scherm start/finish terrein  

(hoge resolutie)
• 1x full colour dranghekbanner op start/finish terrein
•  full-colour bedrijfslogo op digitale routekaart  
•  linkvermelding bedrijfsnaam + logo op de nieuwe website 
•  mogelijkheid tot reclame-uiting via Facebookpagina Survival Kootstertille 
•  1 programmakrant per post toegestuurd

*    oplage programmakrant 20.000 stuks als bijlage “de Feanster” deze wordt digitaal  

d.m.v. Facebook en Twitter verspreid en per post naar alle sponsoren gestuurd.

**  vlag wordt gemaakt door SSK, logo wordt door sponsor aangeleverd. 

C
€375,-
(excl. btw)
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P RO F I L E R I NG S PAKK E T

• 1/2 pagina full-colour advertentie ruimte in programma krant (260x193mm)* 
•  1/4 beeld full-colour logo vermelding op groot led scherm start/finish terrein  

(hoge resolutie) 
•  2x gratis deelname aan de run, inclusief  lopend warm buffet na afloop  

(survival experience). Binnen pakket kunnen max. 2 extra deelnemers opgegeven 
worden a’75,- p.p. 

• full-colour bedrijfslogo op digitale routekaart  
• mogelijkheid tot reclame-uiting via Facebookpagina Survival Kootstertille 
• voorafgaand aan de survivalrun 1x een gezamenlijke training met de sponsorgroep 
•  1x full colour dranghekbanner op start/finish terrein  

(t.p.v. zichtbaan camera’s live stream)
• linkvermelding bedrijfsnaam + logo op de nieuwe website 
• 1 programmakrant per post toegestuurd  

*    oplage programmakrant 20.000 stuks als bijlage “de Feanster” deze wordt digitaal  

d.m.v. Facebook en Twitter verspreid en per post naar alle sponsoren gestuurd.

**  vlag wordt gemaakt door SSK, logo wordt door sponsor aangeleverd. 

D
€550,-
(excl. btw)
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S H I R TS P ON SOR  PAKK E T

• logo op achterzijde alle shirts (1700 shirts) 
• 1/1 pagina full-colour in programmakrant (390x260mm)* 
•  1/4 beeld full-colour logo vermelding op groot led scherm start/finish terrein  

(hoge resolutie) 
• voorafgaand aan de run 1x een gezamenlijke training met de sponsorgroep 
•  4x gratis deelname aan de run, inclusief  consumptiemunten t.b.v. (warm) eten en 

drinken (survival experience). 
Binnen pakket kunnen max. 2 extra deelnemers opgegeven worden á €75,- p.p. 

• full-colour bedrijfslogo op tekstkar aan centrale plaats aan N369 tijdens wedstrijddag
• full-colour bedrijfslogo op digitale routekaart  
• linkvermelding + logo op nieuwe website 
• full-colour bedrijfslogo op finishbanier  
• full-colour multi logo vermelding op sponsordoek achter podium 
• mogelijkheid tot reclame-uiting via Facebookpagina Survival Kootstertille 
• 1x vlag eenzijdig bedrukt in de eindhindernis** 
 
*    oplage programmakrant 20.000 stuks als bijlage “de Feanster” deze wordt  

digitaal d.m.v. Facebook en Twitter verspreid en per post naar alle sponsoren gestuurd.

**  vlag wordt gemaakt door SSK, logo wordt door sponsor aangeleverd. 

E
€1000,-
(excl. btw)
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MOUWS P ON SOR  PAKK E T

•  logo in 1 kleur op 1 mouw van alle shirts (1700 shirts)  
1x steunkleur is mogelijk tegen een meerprijs van € 500,- 

• 1/4 pagina full-colour in programmakrant (390x260mm)* 
•  1/4 beeld full-colour logo vermelding op groot led scherm start/finish terrein  

(hoge resolutie) 
• voorafgaand aan de run 1x een gezamenlijke training met de sponsorgroep 
•  4x gratis deelname aan de run, inclusief  consumptiemunten t.b.v. (warm) eten en 

drinken (survival experience). 
Binnen pakket kunnen max. 2 extra deelnemers opgegeven worden á €75,- p.p. 

•  full-colour bedrijfslogo op tekstkar aan centrale plaats aan N369 tijdens 
wedstrijddag 

• full-colour bedrijfslogo op digitale routekaart  
• linkvermelding + logo op nieuwe website  
• full-colour bedrijfslogo op finishbanier 
• full-colour multi logo vermelding op sponsordoek achter podium 
• mogelijkheid tot reclame-uiting via Facebookpagina Survival Kootstertille 
• 1x vlag eenzijdig bedrukt in de eindhindernis** 

*    oplage programmakrant 20.000 stuks als bijlage “de Feanster” deze wordt digitaal  

d.m.v. Facebook en Twitter verspreid en per post naar alle sponsoren gestuurd.

**  vlag wordt gemaakt door SSK, logo wordt door sponsor aangeleverd. 

F
€1750,-
(excl. btw)
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CO - S P ON SOR  PAKK E T

• groot logo op voorzijde wedstrijdshirts (1700 stuks)
• 1/1 pagina full-colour in programma krant (390x260mm)*  
• 1/2 beeld full-colour logo vermelding op groot led scherm start/finish terrein (HR) 
• voorafgaand aan de run 1x gezamenlijke training met de sponsorgroep 
•  6x gratis deelname aan de run, inclusief  consumptiemunten t.b.v. (warm) eten en drinken.  

Binnen pakket kunnen max. 4 extra deelnemers opgegeven worden á €75,- p.p.  
• full-colour banner op tekstkar aan centrale plaats aan N369 tijdens wedstrijddag 
• full-colour bedrijfslogo op digitale routekaart (extra groot) 
• full-colour bedrijfslogo op onze nieuwe website (extra groot) 
• 3x vlag** eenzijdig bedrukt langs parcours waarvan 1x in de eindhindernis  
• logo op alle externe communicatie*** 
• full-colour bedrijfslogo op finishbanier 
• full-colour multi logo vermelding op sponsordoek achter podium 
• mogelijkheid tot reclame-uiting via Facebookpagina Survival Kootstertille 
• banner vermelding op onze nieuwe website  
• korte bedrijfspresentatie op onze nieuwe website 

*    oplage programmakrant 20.000 stuks als bijlage “de Feanster” deze wordt digitaal d.m.v. Facebook  

en Twitter verspreid en per post naar alle sponsoren gestuurd.

**  vlag wordt gemaakt door SSK, logo wordt door sponsor aangeleverd.

***      promotiedoeken langs uitvalswegen, raamposters, brieven/mailings naar deelnemers en sponsoren,  

programmaboekje wedstrijddag. 

G
€2500,-
(excl. btw)


