SPONSORBROCHURE
2018

Stichting Ronde van Ede
Ampèrestraat 12
6716 LN EDE
Telefoon: +31624141211
KvK: 66644127
www.rondevanede.nl

Datum: 17 maart 2018
Betreft: Sponsoraanvraag Ronde van Ede 2018

Beste relatie,
De stichting Ronde van Ede heeft onlangs contact met u gezocht over De Ronde van Ede. Met deze
brochure willen wij u vragen om de ronde in 2018 te ondersteunen. Bovendien vindt u hier alle
informatie.
Achtergrond
Al meer dan 25 jaar wordt het jaarlijkse evenement De Ronde van Ede tijdens de Heideweek
georganiseerd. Eerst op locatie de Bospoort, later het Rozenplein en het Kazerneterrein (met ex-prof en
winnaar Erik Dekker). Ook in 2018 staat de wielerronde op het programma en wel op woensdag 22
augustus 2018. Dit jaar op een nieuw parcours: Het centrum van Ede!
Thema 2018: Een TOPFIT Centrum
De organisatie van het evenement heeft na het succes van 2016 en 2017 besloten dat de Ronde van Ede
groter moet worden. We hebben gekozen voor het Thema: Een TOPFIT Centrum. Het centrum wordt
steeds mooier. Daar dragen we met dit sportieve evenement voor jong en oud graag aan bij.
Het programma
Wij gaan voor een programma wat aansprekend is voor iedereen, jong tot oud.
15.30
16.00 – 17.00
17.15 – 18.30
18.45 – 20.15
21.00

Start evenement
Dikke Banden Race (jeugd)
Dames
Heren (Amateurs, Sportklasse en Junioren) + voorrijden heidekoninginnen
Einde evenement

Activiteiten
Tijdens de wielerronde worden allerlei activiteiten georganiseerd die te maken hebben met het thema.
Op het raadhuisplein wordt een evenementenplein gemaakt met pagodetenten en marktkraampjes.
Wij verwachten een opkomst van 1.000 mensen die dit evenement zullen bezoeken. De piek zal liggen
rond en na etenstijd tussen 17.00 uur en 21.00 uur.
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Waarom de ronde sponsoren?
De Ronde van Ede is uniek om meerdere redenen:
• Het wordt een echt zomerevenement, met veel exposure middenin de Heideweek;
• De uitreiking van de Paarse Trui, hét symbool van Ede en de Veluwe;
• Sportieve activiteiten bereikbaar voor iedereen (kinderen, recreanten en wedstrijdrijders);
• Een van de zwaardere amateurkoersen in Nederland.
Bovendien is de gemeente Ede aan het onderzoeken of ook het EK Wielrennen in 2019 in Ede kan worden
georganiseerd. Hiervoor zal zeker samenwerking worden gezocht met onze stichting. Uw bijdrage zorgt
dat we ook in de aanloop naar dit evenement ongetwijfeld iets moois kunnen organiseren voor u als
sponsor.
Budget voor de ronde
Het budget voor het organiseren van de Ronde van Ede in de ideale situatie bedraagt ongeveer € 20.000.
Daarin is alles meegenomen om het evenement tot een groot succes te maken.
Sponsorpakketten
Wij hebben een aantal sponsorpakketten samengesteld, variërend van € 300 tot en met € 4.000 (zie
bijlage 1). We zouden het geweldig vinden wanneer we op uw steun kunnen rekenen! U kunt zich
inschrijven door het inschrijfformulier (bijlage 2) terug te sturen.
Verdere informatie
Wenst u verdere informatie of toelichting dan zijn wij van harte bereid om dit toe te lichten. U kunt ons
bereiken op het telefoonnummer 06 241 41 211.
Een sportieve groet,
Namens de Stichting Ronde van Ede

Dirk-Jan de Jeu
Sponsorcommissie
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Bijlage 1: Sponsorpakketten
Excellent Sponsor

€ 4.000,-

Als Excellent sponsor kunt u heel wat verwachten van het partnership. U geeft naam en uitstraling aan de Ronde van
Ede. Excellent sponsor staat voor maximale PR waarde voor uw merk en product of dienst voorafgaand aan de koers
en tijdens het event. Een mooi evenement voor u, maar ook voor uw relaties!
Een Excellent sponsor geeft recht op de volgende faciliteiten:
Relatiemarketing
•
•
•
•
•

Uw (bedrijfs)naam wordt verbonden aan de Ronde van Ede in alle uitingen
8 VIP kaarten voor de hospitality ruimte inclusief buffet, borrelhapjes en drankjes
Vrij toegang tot de tribune met zicht op start/finish
Volledig programma waarbij de koers gevolgd kan worden
Overdekt de koers kijken (bij regen)

Rond de koers en Event terrein
•
•
•
•
•
•
•
•
•

25m2 (5x5) prominente plaats in overdekte ruimte op het event terrein (pagodetent)
50 meter banner langs het parcours op prominente plek Start/Finish
Vermelding op LED scherm*
Logo op rugnummer
Foto met de winnaars
Vrije plaatsing banieren en vlaggen langs het parkoers
Deelname aan Reclame karavaan (1 ronde wedstrijd)*
Omroepen van bedrijfsnaam voor premiesprints tijdens de koers
Interview met Ede TV

Voorafgaand aan de Ronde van Ede
•
•
•
•
•
•
•
•

Vermelding op de website www.rondevanede.nl
Vermeldingen op (social) media twitter, facebook
Artikel lokale kranten
Pagina advertentie in programmaboekjes A5
Vermelding op Flyers (2.000 stuks) ter promotie van de koers op andere evenementen
Logo op VIP kaarten
Naamsvermelding / logo op Paarse trui (borst / rug)
Film montage van wedstrijd incl. logo t.b.v. Youtube en andere social media

* Wordt momenteel onderzocht en besproken
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Diamant Sponsor € 2.000,Een Diamant sponsor geeft recht op de volgende faciliteiten:
Relatiemarketing
•
•
•
•

8 VIP kaarten voor de hospitality ruimte inclusief buffet, borrelhapjes en drankjes
Vrij toegang tot de tribune met zicht op start/finish
Volledig programma waarbij de koers gevolgd kan worden
Overdekt de koers kijken (bij regen)

Rond de koers en Event terrein
•
•
•
•
•
•

25m2 (5m x 5m) overdekte promotieruimte op het event terrein (pagodetent)
20 meter banner langs het parcours op goede plek in de buurt van Start/Finish
Vermelding op LED scherm*
Vrije plaatsing banieren en vlaggen langs het parkoers
Deelname aan reclame karavaan (1 ronde wedstrijd)*
Omroepen van bedrijfsnaam voor premiesprints tijdens de koers

Voorafgaand aan de Ronde van Ede
•
•
•
•
•
•

Vermelding op de website www.rondevanede.nl
Vermeldingen op (social) media twitter, facebook
Logovermelding in programmaboekjes A5
Vermelding op Flyers (2.000 stuks) ter promotie van de koers op andere evenementen
Naamsvermelding / logo op Paarse trui (Borst of rug)
Film montage van wedstrijd incl. logo t.b.v. Youtube en andere social media

* Wordt momenteel onderzocht en besproken
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Goud Sponsor € 1.000,Een Goud sponsor geeft recht op de volgende faciliteiten:
Relatiemarketing
•
•
•
•

4 VIP kaarten voor de hospitality ruimte inclusief buffet, borrelhapjes en drankjes
Vrij toegang tot de tribune met zicht op start/finish
Volledig programma waarbij de koers gevolgd kan worden op groot tv scherm en tribune.
Overdekt de koers kijken (bij regen)

Rond de koers en Event terrein
•
•
•
•

Marktkraam (ca. 2,5m x 1m) op evenemententerrein
10 meter banner langs het parcours op
Vermelding op LED scherm*
Omroepen van bedrijfsnaam voor premiesprints tijdens de koers

Voorafgaand aan de Ronde van Ede
•
•
•
•

Vermelding op de website www.rondevanede.nl
Vermeldingen op (social) media twitter, facebook
Logovermelding in programmaboekjes A5
Vermelding op Flyers (2.000 stuks) ter promotie van de koers op andere evenementen

* Wordt momenteel onderzocht en besproken
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Zilver Sponsor € 600,Een Zilver sponsor geeft recht op de volgende faciliteiten:
Relatiemarketing
•
•
•
•

3 VIP kaarten voor de hospitality ruimte inclusief buffet, borrelhapjes en drankjes
Toegang tot de tribune met zicht op start/finish
Volledig programma waarbij de koers gevolgd kan worden
Overdekt de koers kijken (bij regen)

Rond de koers en Event terrein
•

5 meter banner langs het parcours

Voorafgaand aan de Ronde van Ede
•
•
•
•

Vermelding op de website www.rondevanede.nl
Vermeldingen op (social) media twitter, facebook
Naamsvermelding op advertentie lokale krant
Naamsvermelding in programmaboekjes A5
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Brons Sponsor € 300,Een Brons sponsor geeft recht op de volgende faciliteiten:
Relatiemarketing
•
•
•
•

1 VIP kaart voor de hospitality ruimte inclusief buffet, borrelhapjes en drankjes
Toegang tot de tribune met zicht op start/finish
Volledig programma waarbij de koers gevolgd kan worden
Overdekt de koers kijken (bij regen)

Rond de koers en Event terrein
•

2,5 meter banner langs het parcours

Voorafgaand aan de Ronde van Ede
•
•
•

Vermelding op de website www.rondevanede.nl
Vermeldingen op (social) media twitter, facebook
Naamsvermelding in programmaboekjes A5
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Bijlage 2: Inschrijfformulier Sponsoring
Sponsormogelijkheden

Bedrag (excl. BTW)

Keuze

Excellent Sponsor

€ 4.000

□

Diamant Sponsor

€ 2.000

□

Goud Sponsor

€ 1.000

□

Zilver Sponsor

€ 600

□

Brons Sponsor

€ 300

□

Voor het aangekruiste bedrag zal een factuur worden gestuurd.

Graag ondersteun ik de Ronde van Ede voor een periode van
□ 1 jaar

□ 2 jaar

□ 3 jaar

Factuurgegevens:
Bedrijfsnaam

_________________________

Contactpersoon

_________________________

Adres

_________________________

Postcode, plaats

_________________________

Telefoonnummer

_________________________

Email

_________________________

Datum

_________________________ Handtekening _____________________

Heeft u eigen ideeën ten aanzien van sponsoring van dit evenement neem dan contact op met de contactpersonen van de organisatie commissie. (info@rondevanede.nl)
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Bijlage 3: Lijst van sponsors 2017
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Bijlage 4: Gegevens parcours Ronde van Ede
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Bijlage 5: Impressie Ronde van Ede
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Bijlage 6: Impressie Evenemententerrein 2018
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