Sponsoring Wielerronde Tungelroy

Editie 11 mei 2019

Stichting Wielerronde Tungelroy zal op 11 mei 2019 wederom een wielerronde in Tungelroy organiseren.
Met ervaringen die werden opgedaan in eerdere jaren, de tips van dorpsgenoten, vrijwilligers en
sponsoren en het enthousiasme binnen onze organisatie gaan we de tiende editie van de Wielerronde
Tungelroy in 2019 gegarandeerd tot een succes maken!
Dat betekent voor iedereen die eerder betrokken was bij de organisatie wederom een uitnodiging van
ons ontvangt om de 10e editie van de Tungelroyse Wielerronde te steunen.
Het programma voor die middag 11-5-2019 start met een wedstrijd in de N.W.B. klasse Masters en
Amateurs. Deze ‘snelle jongens’ gaan in een razend spannende wesdtrijd over meer dan 50 kilomer
bepalen wie de nieuwe winnaar in Tungelroy gaat worden.
Daarnaast zal het programma voor die dag bestaan uit;
* Een ploegentijdrit met vooral amateurs uit Tungelroy, Stramproy en omstreken;
* Een sportieve activiteit voor de jeugd;
* Het open Tungelroy's kampioenschap voor individuele renners – liefhebbers en hobbyisten - waarbij
natuurlijk weer een Tungelroys Kampioen op het podium zal verschijnen.
Dit worden voor iedere wielerliefhebber wedstrijden om van te smullen!
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Tijdens deze sportieve dag wordt het Sint Barbaraplein ingericht als rennerskwartier met een échte
mecaniciën stand. Op het plein kunnen de deelnemers zich voorbereiden op de wedstrijden en een
praatje maken met de supporters, sponsoren en bezoekers.
Natuurlijk worden er op het plein ook activiteiten voor de allerkleinste jeugd georganiseerd zodat de
ouders langs het parcours kunnen genieten van de wedstrijden.
Sponsoren kunnen het sportief genieten combineren met het aanhalen van zakelijke vriendschappen en
informeel overleg.
Gezelligheid en sportieve prestaties gaan op de 11e mei 2019 hand in hand in Tungelroy.
Op die 11e mei 2019 wordt wederom een hoofdstuk toegevoegd aan de sportieve historie van Tungelroy.
Als sponsor van dit mooie evenement kunt u daaraan meewerken én van meeprofiteren want
voorafgaand aan deze dag moet er nog veel gebeuren en zal nog veel publiciteit worden gegeven aan dit
prachtige evenement. Zo kunt u als sponsor met uw onderneming mee te liften op al die publiciteit.
Sponsoren zijn voor een evenement als dit onontbeerlijk.
Wij vragen ondernemers van Tungelroy en omgeving om als sponsor deel te nemen en op die manier
een bijdrage te leveren aan een prachtig evenement.
Door uw financiële bijdrage helpt u onze organisatie bij het realiseren van een de tiende Wielerronde in
Tungelroy en daarmee maakt u vooral de mensen van Tungelroy en veel wielerliefhebbers blij!
Omdat sponsoring moet aansluiten op uw wensen en zo breed mogelijk wordt ingezet hebben wij van de
Stichting Wielerronde Tungelroy gedacht om onze sponsoren te verdelen in vier groepen waarbij naar
rato van bijdrage een sponsor meer in het zonnetje wordt gezet;
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Sponsor categorie Titanium
3 x Spandoek met bedrijfsnaam of logo op dranghek langs het parcours;
Vrije en onbeperkte toegang rond het parcours en in de feestlocatie met een hapje en een
drankje;
4 x bidon met opdruk ‘Wielerronde Tungelroy’;
5 x bierviltje ‘Wielerronde Tungelroy’;
Bedrijfsnaam op de brochure van Wielerronde Tungelroy ( in de regio worden er 5000 verspreid!!);
Uw bedrijfsnaam wordt minimaal 3 keer omgeroepen tijdens de wedstrijden;
Prominente vermelding van uw bedrijfsnaam op website van
www.stichtingwielerrondetungelroy.nl en op onze Facebookpagina;
Mogelijkheid voor wedstrijdpremie’s. (zie verderop in deze brief)
De kosten voor voornoemd sponsorpakket Titanium bedragen € 275,-- inclusief 21% btw.
Afwijkende sponsoring
Wanneer u echter op een bijzondere manier een ( financieel of materieel ) steentje bij wenst te dragen
aan dit prachtige evenement hebben wij áltijd een luisterend oor en zullen wij inspanning leveren om uw
onderneming op gepaste manier ‘in de schijnwerper te zetten’ en te presenteren. Desgevraagd gaan wij
graag met u in overleg. Wij komen samen met u tot een bijzondere afspraak waarbij de
naamsbekendheid van uw onderneming zeer wordt benadrukt.
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Sponsor categorie Carbon
Vrije en onbeperkte toegang rond het parcours en in de feestlocatie met een hapje en een drankje;
1 x Spandoek met bedrijfsnaam of logo op dranghek langs het parcours;
2 x Bidon met opdruk ‘Wielerronde Tungelroy’;
5 x Bierviltje ‘Wielerronde Tungelroy’;
Prominente vermelding van uw bedrijfsnaam op website van www.stichtingwielerrondetungelroy.nl en
op onze Facebookpagina;
Bedrijfsnaam op de brochure van Wielerronde Tungelroy ( in de regio worden er 5000 verspreid!!);
Uw bedrijfsnaam wordt minimaal 2 keer omgeroepen tijdens de wedstrijden;
Vermelding van uw bedrijfsnaam op homepage website van www.stichtingwielerrondetungelroy.nl met
logo en 'link';
Mogelijkheid voor wedstrijdpremie’s. (zie verderop in deze brief)
De kosten voor sponsorpakket Carbon bedragen € 185,-- inclusief 21% btw.

Sponsor categorie Aluminium
Vrije en onbeperkte toegang rond het parcours en in de feestlocatie;
1 x Bidon met opdruk;
5 x Bierviltje ‘Wielerronde Tungelroy’;
Bedrijfsnaam op brochure van Wielerronde Tungelroy ( in de regio worden er 5000 verspreid!!);
Prominente vermelding van uw bedrijfsnaam op website van www.stichtingwielerrondetungelroy.nl en
op onze Facebookpagina;
Uw bedrijfsnaam wordt minimaal 1 keer omgeroepen tijdens de wedstrijden;
Vermelding van uw bedrijfsnaam op homepage website van www.stichtingwielerrondetungelroy.nl met
logo en 'link';
Mogelijkheid voor wedstrijdpremie’s. (zie verderop in deze brief)
De kosten voor sponsorpakket Aluminium bedragen € 65,-- inclusief 21% btw.

E-mail: info@stichtingwielerrondetungelroy.nl

KvK nr. : 65579569

IBAN; NL80 RABO 0308956516: NL8

Sponsor categorie Staal ( Vriend van de Wielerronde Tungelroy )
Vrije en onbeperkte toegang rond het parcours en in de feestlocatie;
1 x Bidon met opdruk ‘Wielerronde Tungelroy’;
5 x Bierviltje ‘Wielerronde Tungelroy’;
Vermelding van uw naam op de website www.stichtingwielerrondetungelroy.nl en op onze
Facebookpagina als Vriend van de Wielerronde Tungelroy.
Mogelijkheid voor wedstrijdpremie’s. (zie hierna)
De kosten voor sponsorpakket Staal bedragen € 20,-- inclusief 21% btw.

Premies tijdens de wedstrijd

Naast sponsoren van de organisatie van dit prachtige evenement zijn wij als organisatie ook sterk
afhankelijk van de deelnemers - wielrenners - aan de wedstrijden.
Teneinde uw bedrijfsnaam nog meer bekendheid te geven en de wielrenners tijdens de wedstrijden
extra te motiveren is het mogelijk dat u naast de hiervoor genoemde sponsoring premie’s betaald.
Deze premie’s zullen geheel ten goede komen aan de deelnemers!
Premie’s worden tijdens de wedstrijd ingezet en met naam en toenaam van de premiebetaler
omgeroepen. Het omroepen van uw bedrijf geeft extra glans aan uw sponsoring. De premies kunnen
worden gegeven in veelvouden van € 5,--.
Slechts sponsoren komen in aanmerking om deel te nemen aan het premiestelsel zoals hiervoor
geschetst.
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