Sponsorformulier
Triathlon Noordoostpolder 2018
De 2017 editie staat ons nog vers in het geheugen. Ruim 500 startende deelnemers, meer dan 120 vrijwilligers,
een super goede sfeer en veel, heel veel toeschouwers. De Triathlon Noordoostpolder was wederom een succes!
En dat succes, hebben wij mede te danken aan onze sponsoren! Want zonder sponsoren geen wedstrijd.
Ook stelden wij U, onze sponsoren, in de gelegenheid om met een eigen estafette-team deel te nemen aan de
Triathlon Noordoostpolder. Uit de vele positieve reacties die we hebben ontvangen, hebben we besloten om ook
dit jaar de business triathlon op het programma te zetten.
Dit jaar kunt u als bedrijf de triathlon steunen met een keuze uit verschillende sponsorpakketten. De verschillende
mogelijkheden voor sponsoring vindt u terug in ons sponsorformulier met ook dit jaar de optie voor het meedoen
aan een Business Triathlon. Lees hem eens rustig door en bekijk de mogelijkheden. Bent u er nog niet uit of heeft
u vragen? Neem dan contact op met Manon Maas, 06-10092228.

Sponsorpakketten Triathlon Noordoostpolder 2018
 € 50,-

Donateur



 € 175,-

Bronzen sponsor






 € 275,-

Logo op de donateurslijst website (inclusief link), online programmaboekje en op bord bij de finishboog *
Logo op alle pagina's van de website
Uitnodiging kick-off voor sponsoren
Uitnodiging voor het Chillers VIP deck tijdens Dé Fit Fun Triathlon Noordoostpolder op 26 augustus 2018
2 banners bij de Finish/Evenemententerrein

Zilveren sponsor








 € 500,-

Vermelding bedrijfsnaam op de donateurslijst website (inclusief link)
Lid van de nieuwsbrief met informatie over de Triathlon

Groter logo op de donateurslijst website (inclusief link), online programmaboekje en op bord bij de finishboog*
Groter logo op alle pagina's van de website
Uitnodiging kick-off voor sponsoren
Uitnodiging voor het Chillers VIP deck tijdens Dé Fit Fun Triathlon Noordoostpolder op 26 augustus 2018
Bedrijfsnaam omgeroepen tijdens de wedstrijd
Vermelding in de aankondigingsnieuwsbrief (deelnemers voorgaande jaren) en overige nieuwsbrieven
2 banners bij de Finish/Evenemententerrein

Gouden Sponsor













Groot logo op de donateurslijst website (inclusief link), online programmaboekje en op bord bij de finishboog*
Groot logo op alle pagina's van de website en een logo in de bannerslide aan de linkerkant van de website
Uitnodiging kick-off voor sponsoren
Uitnodiging voor het Chillers VIP deck tijdens Dé Fit Fun Triathlon Noordoostpolder op 26 augustus 2018
Bedrijfsnaam omgeroepen tijdens de wedstrijd
Logo in de aankondigingsnieuwsbrief (deelnemers voorgaande jaren) en overige nieuwsbrieven
Logo in aankondigingsadvertentie krant*
Mogelijkheid aanreiken artikelen voor deelnemerstas*
Reclamebord in de waterkant van de finishzone van het zwemonderdeel
2 banners bij de Finish/Evenemententerrein
Er is een mogelijkheid voor het plaatsen van max. 2 beachflags op het evenement.
Gratis inschrijving van 1 Business Triathlon team (t.w.v. € 75,- incl. 6 consumptiemunten Chillers)

* Let op! U bent zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van uw digitale logo met link, indien van toepassing binnen uw pakket.

Indien u een keuze heeft gemaakt uit één van de sponsorpakketten kunt u dit hieronder in het sponsorformulier kenbaar maken.
Dit sponsorformulier kan worden opgestuurd naar Stichting Triathlon Noordoostpolder, p/a Beveland 8, 8302 PB Emmeloord of
mail het naar penningmeester@triathlonnoordoostpolder.nl
U ontvangt standaard een digitale factuur.
(Bedrijfs)naam:

 €

Contactpersoon:

 € 175,- (Brons)

Adres:

 € 275,- (Zilver)

Woonplaats:

 € 500,- (Goud)

E-mailadres:

 Anders (wij nemen contact met u op)

Rekeningnummer:

IBAN

Totaal Sponsor bedrag:

€ …………………………………….

Datum:

Handtekening:

50,- (Donateur)

Wilt u als sponsor ook meedoen aan de Triathlon? Dat kan! U kunt 1 of meerdere teams inschrijven voor
onze Business Triathlon, waarbij 1 deelnemer zwemt, 1 fietst en 1 loopt. Op deze manier draagt het hele
team mee aan de prestatie, wat goed is voor het groepsgevoel binnen uw onderneming. Kosten per team,
slechts € 75,- (incl. 6 consumptiemunten Chillers).
Opgave via http://www.triathlonnoordoostpolder.nl/inschrijven/



De Stichting Triathlon Noordoostpolder is niet BTW plichtig. | K.v.K. 54816998 | IBAN nr.: NL50RABO0302960031



Mocht u sponsoring overwegen na 1 juli 2018, dan kunnen mogelijk niet alle sponsoruitingen ingevuld worden i.v.m.
productie- en levertijd. Inschrijven van teams blijft mogelijk tot sluiting van de inschrijving op zaterdag 18 augustus 2018
en vindt uitsluitend via het wedstrijdsecretariaat plaats.



De Stichting Triathlon Noordoostpolder volgt de richtlijnen van de Nederlandse Triathlon Bond (NTB). Bij afgelasting van
het evenement door de NTB, in geval van (weer)calamiteit, is terugvorderen van gedane sponsorbijdrage uitgesloten.

