Stichting Car2Business:
Rijden | Genieten | Ontmoeten

PARTNERPAKKETTEN 2020 (elke partner een roadbook, logo’s linken we door):
A.

B.

PAKKET PLATINA (hoofdsponsor)

€ 1.175,-

-

Plaatsen van start-/finishboog (incl. eigen vlag of bord)

-

Naamsvermelding beker 1ste prijs overall (niet wisselbeker)

D.

PAKKET BRONS
-

selectie van kranten van Kontakt Mediapartners: 1/8 pag. *

-

Logo op rallyschild (denk aan alle foto’s!)(1 positie)

-

-

Advertentie in rallyadvertentie ±2 weken voor de start in

-

Logovermelding op: rallywebsite, briefpapier, evt. flyer

selectie van kranten van Kontakt Mediapartners: 1/2 pag. *

-

1 auto (à 2 pers.) inschrijven met 7,5% korting

-

Advertentie in kleur in het roadbook: 1/1 pagina

-

3 losse vermeldingen in roadbook: paginabrede 3 cm strook

-

Logovermelding op: rallywebsite, briefpapier, evt. flyer

-

Verfrissingspakket voor onderweg (aanleveren in overleg)

-

Redactioneel artikel in roadbook: 1/1 pagina

-

1 auto (à 2 pers.) gratis

E.

PAKKET KOPER
-

€ 750,-

Advertentie in rallyadvertentie ±2 weken voor de start in

-

Advertentie in kleur in het roadbook: 1/1 pagina

-

Logovermelding op: rallywebsite, briefpapier, evt. flyer

-

Redactioneel artikel in roadbook: 1/2 pagina

-

2 auto’s (à 2 pers.) inschrijven met 12,5% korting

PAKKET ZILVER

selectie van kranten van Kontakt Mediapartners: 1/16 pag. *
Advertentie in kleur in het roadbook: 1/2 pagina

-

Logovermelding op rallywebsite

F.

PAKKET CHROOM (= locatiesponsor start en finish - tegenwaarde ca. € 750,-)
-

€ 535,-

Advertentie in rallyadvertentie ±2 weken voor de start in
selectie van kranten van Kontakt Mediapartners: 1/8 pag. *

-

Advertentie in kleur in het roadbook: 1/1 pagina

-

Logovermelding op: rallywebsite, briefpapier, evt. flyer

-

1 auto (à 2 pers.) inschrijven met 12,5% korting

-

Als Locatiesponsor voor start en/of finish helpt u ons door het beschikbaar stellen
van:
o Parkeergelegenheid deelnemers
o Ruimte en stroom om de start-/finishboog op te zetten
o Bureau of tafel (binnen) met 2 stoelen voor ontvangst inschrijvers
o Ontvangstruimte met koffie, thee, fris bij start voor 40-80 personen
o Ontvangstruimte met koffie en thee plus hapjes en drankjes (non- en
licht-alcoholisch) bij finish
o Tafel om prijsbekers uit te stallen
o Ruimte voor een optionele afsluiting met een BBQ voor deelnemers
o Gelegenheid voor prijsuitreiking
o Parkeergelegenheid (apart) voor bezoekers bij start en finish
De Locatiesponsor komt in advertentiepagina, krijgt advertentiepagina (fc) in het
roadbook en komt met logo op de rallywebsite, briefpapier en de flyer.

Partners Riverside Car Classic:

Stichting Car2Business
Secr.: Scheepmakerstraat 23
2984 BE Ridderkerk

€ 195,-

Advertentie in rallyadvertentie ±2 weken voor de start in

-

selectie van kranten van Kontakt Mediapartners: 1/4 pag. *

-

Advertentie in kleur in het roadbook: 1/2 pagina

* = bij voldoende aanbod

PAKKET GOUD
-

C.

€ 350,-

Advertentie in rallyadvertentie ±2 weken voor de start in

Website: www.car2business.nl
E-mail: info@car2business.nl
Telefoon: 06 5180 7781

KvK: 66686741
IBAN: NL05RABO0312497687
BTW:NL856661077B01

Stichting Car2Business:
Rijden | Genieten | Ontmoeten

SPONSORMOGELIJKHEDEN APART VAN DE PAKKETTEN

-

Advertentie in kleur in roadbook (1/1 pagina)

€ 135,-

-

Druk- en ontwerpkosten flyer (o.b.v. 500 stuks)

€ 235,-

-

Druk- en ontwerpkosten roadbook (o.b.v. 40 stuks)

€ 595,-

-

Bijdrage voor verzamelen routegegevens roadbook

€ 250,-

-

Sponsoring promotievideo en -foto’s

€ 735,-

-

Sponsoring fotografie (3 man: start, finish, lunch, 2 ochtend, 2 middag) € 510,-

-

Financiële bijdrage

eigen invulling

OVERIGE OPTIES

Jazeker, we moedigen partners (sponsors) aan om nieuws van de organisatie (d.m.v. persbericht, nieuwsbrief of social media) onder eigen naam in de eigen netwerken te delen.
Bovendien kunnen partners sámen een leuke actie bedenken met als doel extra geld voor het goede doel.
Of wellicht wil je namens je bedrijf enkele klassiekers inschrijven en hiervoor relaties uitnodigen. ‘t Is een idee…
Misschien wil je een aansprekende prijs schenken? Neem contact op, dan bespreken we de opties!
Wil je helpen met onze promotie door een klassieker tijdelijk voor promotie-opnames beschikbaar te stellen? Ook mogelijk!
Of zie je er iets in de ‘lunch op je te nemen’? Laten we om tafel gaan…!
ONDERDELEN SPONSOREN

Help je liever door bepaalde onderdelen te sponsoren? We kunnen dergelijke steun goed gebruiken voor:
-

roadbook: gerelateerd aan gangbare ontwerp- en drukkosten,

-

flyer: gerelateerd aan gangbare ontwerp- en drukkosten,

-

promotievideo: dekking kosten cameraman,

-

fotografie: vergoeding voor tijd en brandstof fotografen.

Onderstaand vind je de bedragen die we daarvoor in onze begroting hebben opgenomen. Hoe meer steun we krijgen, hoe meer er overblijft voor het goede doel, voor de KNRM!
Dus een ‘gewone’ financiële ondersteuning nemen we eveneens graag in ontvangst.

Ongeacht de hoogte.

Tot slot kunnen partners gezamenlijk een goodiebag samenstellen om na afloop aan de deelnemers te geven.
Partners Riverside Car Classic:

Stichting Car2Business
Secr.: Scheepmakerstraat 23
2984 BE Ridderkerk

Website: www.car2business.nl
E-mail: info@car2business.nl
Telefoon: 06 5180 7781

KvK: 66686741
IBAN: NL05RABO0312497687
BTW:NL856661077B01

