4 augustus 2019

SPONSORPAKKETTEN
EEN EVENEMENT MET GESCHIEDENIS
De toenmalige hoofd sportredactie van de Drents Groningse Pers,
Peter van Putten, richtte in de jaren ’70 de Gouden Pijl op. Sindsdien
is het een niet meer in Drenthe, en in het bijzonder in Emmen, weg te
denken topcriterium waar sport en amusement hand in hand gaan.
Waar renners en bezoekers de tijd van hun leven hebben. Waar
ondernemers elkaar vinden en waar vrijwilligers vol sympathie en
enthousiasme zich inzetten. En dat alweer 41 jaar! Tijd voor feest.
Maar ook tijd om vooruit te kijken. Er ligt een mooi toekomstplan.
Want dit prachtige evenement met zo’n mooie geschiedenis heeft
zeker ook toekomst!
Dit jaar gaat voor de tweede keer de Gouden Pijl op een zondag
verreden worden, waarmee de organisatie inzet op nog meer
wielerspektakel voor het brede publiek en sponsoren in Emmen e.o.
Gaat u mee de 42ste editie en die toekomst tegemoet! Helpt u met een
financiële bijdrage en als ambassadeur? Wij verwelkomen u van harte
en zien u graag op zondag 4 augustus 2019 bij de Gouden Pijl !

4 GOEDE SPONSORREDENEN
(naast naamsbekendheid):
1. Geniet van sport:
✓ Wielerkoers Dames
✓ Wielerkoers Heren profs
✓ Tourtocht
✓ BMX, Street- en skate races en meer

2. Geniet van amusement:
✓ Diverse podia met uiteenlopende live muziek
✓ Meer wielerspektakel op de diverse pleinen

3. Geniet van netwerken:
✓ Sponsoravond 22 juli 2019
✓ VIP dorp 4 augustus 2019

4. Lever een bijdrage aan de maatschappij:
✓ Gratis evenement voor iedereen
✓ Zet Drenthe en Emmen op de kaart

De Gouden Pijl
✓ca 35.000 - 50.000
bezoekers
✓in de top 5 van
wielercriteriums in
Nederland
✓500 ondernemers bij het
VIP dorp, 150-200 bij
sponsoravond.
✓ Live uitzending op
RTV Drenthe, veel
aandacht in de regionale
pers
✓50-100 vrijwilligers

Diverse
netwerkmogelijkheden
De Gouden Pijl biedt aan
ondernemers en overheden
een prachtig netwerkevent.
Tijdens de sponsoravond op
22 juli bij een mooie locatie
in Emmen wordt een
aansprekend programma
geboden met een knipoog
naar de (wieler)sport en het
bedrijfsleven. Heerlijk
dineren, borrelen en
interessante gesprekken.
Het VIP dorp tijdens de
Gouden Pijl op zondag 4
augustus nabij Start/Finish is
dé ontmoetingsplek van de
zomer.

Nieuwsbrieven
De organisatie van de
Gouden Pijl heeft
regelmatig interessant
(wieler)nieuws te melden.
Eens in de maand wordt
een lezenswaardige
nieuwsbrief uitgebracht
waar ook (nieuwe)
sponsors zich kunnen
voorstellen en meer
informatie over de
komende jubileumeditie
van de Pijl wordt verstrekt.
De nieuwsbrief wordt
digitaal verspreid onder
alle sponsors en relaties
van de Pijl.

Doe sportief mee
De Gouden Pijl biedt u de
mogelijkheid om als bedrijf
actief deel te nemen tijdens
de Gouden Pijl Tourtocht.
Unieke kans voor uw
collega’s en/of zakelijke
relaties om een dag actief
mee te fietsen door een
prachtige omgeving en te
finishen op het parcour van
de Gouden Pijl om na afloop
na te praten in het VIP dorp
tijdens de wielerkoers.

Kaarten

Aantal

Prijs*

Exclusieve sponsoravond (22 juli) + vipdorp (4 augustus)

€ 350,00

Vip(dorp) kaarten, per stuk

€ 225,00

Vip(dorp) kaarten, vanaf 3 stuks, per stuk

€ 175,00

Exclusieve sponsoravond

€ 200,00

Reclamekaravaan

Aantal

Prijs*

Deelname karavaan parcours (incl. 2x maaltijd voor deelnemers)

€ 300,00

Deelname karavaan 2e auto (incl. 2x maaltijd voor deelnemers)
* Extra maaltijden voor deelnemers: € 30,-

€ 100,00

Bedrijventeam Tourtocht

Aantal

Totaal

Prijs*

Deelname met 1 team, 5 renners

€ 300,00

Elk extra teamlid

€ 50,00

Vip(dorp) kaarten voor teamleden

€ 150,00

Zichtbaarheid

Totaal

Aantal

Totaal

Prijs*

Standplaats centrum m2, vanaf 10m2

€ 25,00

Boog in het parcours

€ 750,00

Spandoek boven parcours (7 dagen)

€ 350,00

Totaal

Totaal

0 Sponsoring op maat
………………………………………………….

……………….

€ ……………………

………………………………………………….

……………….

€ ……………………

………………………………………………….

……………….

€ ……………………

* Prijzen ex 21% btw, voorwaarden, zie www.goudenpijl.nl

BEVESTIGING SPONSORING

TOTAAL BEDRAG:

Naam Sponsor:

………………………………………………………

Contactpersoon:

………………………………………………………

€ ……………………….

Adres:

………………………………………………………

Handtekening:

Postcode/Plaats:

………………………………………………………

Telefoon:

………………………………………………………

…………………………..

Email:

………………………………………………………

Datum: …………………

Deze gegevens worden zorgvuldig bewaard en gebruikt, conform onze voorwaarden en privacy verklaring, te vinden op goudenpijl.nl

STICHTING DE NIEUWE PIJL
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