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Toelichting bij de pakket onderdelen
De volgende pakketten kunt u extra aanschaffen,  

als aanvulling op het basis pakket: 

➤  Wedstrijdsponsor
 ››  Een wedstrijdonderdeel wordt vernoemd naar uw 

bedrijf, u lost het startschot en reikt de prijzen uit.

➤  Podium groot en podium logo
 ››  Achter het podium van de prijsuitreikingen zal uw 

logo worden geplaatst.

➤  Perswand
 ››  Uw logo wordt op de perswand geplaats die wordt 

gebruikt voor het gebruik bij intervieuws door de 

media.

➤  Reclamekaravaan
 ›› Op de dag van de Gouden Pijl zal de 

  reclamekaravaan door de gemeente Emmen en over  

  het parcours rijden.

➤  Tribunekaarten
 ››  gereserveerde plaatsen op de tribune nabij het 

  Vip-dorp

➤  Op de foto met de renners in het vipdorp
 ››  In het Vip-dorp is er de mogelijkheid om met de 

  renners op de foto te gaan.

➤  Mogelijkheid voor het plaatsen van een 
 reclameboog
 ›› U kunt een reclameboog (blaasboog) aan het 

  parcours laten plaatsen.

➤  Geluidspots
 ›› Tijdens De Gouden Pijl zal uw bedrijf met een korte  

  slogan , door de speakers over het parcours galmen.

➤  Reclameborden/spandoeken
 ›› Langs het parcours worden reclameborden en   

  spandoeken geplaatst.

➤  Website
 ›› www.goudenpijl.nl wordt voor de ronde zo’n 30.000  

  keer bekeken.

➤  Vipkaarten
 ››  Gratis onbeperkt eten en drinken in de vip-ruimte

	 ›› Gratis warme en koude hapjes

	 ›› Start en finish van dichtbij aanschouwen

	 ›› Mogelijkheid om met de renners die ook gebruik   

  maken van het buffet in de vip-ruimte in contact   

  te treden.

	 ›› Gratis programmaboek



Sport en feest gaan hand in hand samen tijdens het Festival 

de Gouden Pijl in het centrum van Emmen, in Drenthe. 

Een dag lang vind je muziek op verschillende podia en is er 

feest voor jong en oud. Renners én bezoekers hebben de tijd 

van hun leven. Ondernemers vinden elkaar en vrijwilligers 

zetten zich vol overgave in. De Gouden Pijl schept een band.

We bieden een breed pallet van mogelijkheden, van 

sponsoring tot hospitality. Vergroot je zichtbaarheid én je 

netwerk

De Gouden Pijl biedt aan ondernemers al jaren prachtige

netwerkevenementen. Heerlijk dineren en borrelen 

en ondertussen interessante gesprekken voeren. Het 

VIP dorp rondom de start/finish is al jaren dé zakelijke 

ontmoetingsplek van de zomer.

Pakket A B C D E F G

Bedrag € 7.500,- € 5.000,- € 3.500,- € 2.000,- € 1.500,- € 1.000,- € 500,-

Wedstrijdsponsor/naamsponsor profs vrouwen elite/beloften

Podium groot ja ja ja

Podium logo ja ja

Perswand 10x9cm 10x9cm 10x9cm 5x5cm 3x3cm

Reclameborden/spandoeken
10 stuks rondom 

start/finish
8 stuks rondom 

start/finish
6 stuks rondom 

start/finish
3 stuks 1e keuze 
langs parcours

2 stuks 2e keuze 
langs parcours

Ledscherm finish groot groot groot middel middel

Vipkaarten 25 15 10 8 6 4 2

Tribunekaarten 10 10 10 8 6 4 2

Geluidsspots 15x uw slogan 10x uw slogan 10x uw slogan 5x uw slogan

Geuidsspots premiesprint 3 2 1

Op de foto met renners in het 
Vipdorp

ja ja ja ja ja ja ja

Mogelijkheid plaatsen van 
reclameboog

ja ja ja

Deelname reclamekaraavaan
7 

voertuigen
6 

voertuigen
4 

voertuigen
3 

voertuigen
2 

voertuigen
1 voertuig 1 voertuig

Advertentie in programmaboek ja ja ja

Logo op posters en advertenties ja ja ja ja

Logo in programmaboek ja ja ja ja ja

Naamsvermelding in 
programmaboek

ja ja

Logo op voorkant deelnemerslijst ja ja ja

Logo op website met doorlink ja ja ja ja ja ja

Naamsvermelding op website ja

* Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW


