Sponsorplan Triathlon Wijchen

Doe maar gewoon ……mee …….deze Triathlon is voor iedereen.
Voor wedstrijdatleten, sportieve recreanten en beginners

Beleef het samen, doe het samen

Sponsorplan Triathlon Wijchen

Inleiding
Nadat de triathlon in Wijchen meer dan 25 jaar weg was geweest, heeft vorig jaar de succesvolle comeback
plaatsgevonden. Dit jaar dus alweer de tweede editie. De voorbereidingen zijn in volle gang. Het loopparcours
wordt een beetje aangepast waardoor het aantal deelnemers nog iets toe kan nemen, de
vergunningsaanvragen zijn de deur uit, de materialen worden gereserveerd, Hoogeerd is weer bereid alle
medewerking te verlenen en de eerste deelnemers zijn al aan hun trainingsschema begonnen.

De triathlon zet Wijchen als sportief dorp op de kaart en zal jong en oud activeren en stimuleren om meer te
bewegen. Triathlon is zeer populair en het aantal mensen dat deze sport beoefent, is gestaag aan het groeien.
Voor sommige mensen is het een uitdaging die op hun bucketlist staat. Het is een sport die het zwemmen,
wielrennen en hardlopen combineert. Dit evenement is een mooie aanvulling op andere wedstrijden in de
regio en landelijk.
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De Triathlon Wijchen wordt georganiseerd door Runningsports Triathlon Wijchen. Een groep fanatieke
hardlopers, waaronder een aantal triathleten en bestaat uit een kwart, achtste en zestiende triathlon. De
kortste afstand is een mooie afstand om kennis te maken met deze mooie sport.

1/4e triathlon

1/8e triathlon

1/16e triathlon

1 wedstrijdserie
(individueel en trio/duo)

1 wedstrijdserie en 1 recreatieve
serie
(individueel en trio/duo)

De laatste serie is een 1/16
triathlon
(wedstrijd en recreatief)

1000 meter zwemmen
40 kilometer fietsen
10 kilometer hardlopen

500 meter zwemmen
20 kilometer fietsen
5 kilometer hardlopen

250 meter zwemmen
7 kilometer fietsen
2,5 kilometer hardlopen

Maximaal 120 deelnemers

Maximaal 150 deelnemers

Maximaal 60 deelnemers

Voor ieder onderdeel bestaat ook de mogelijkheid om in estafette vorm deel te nemen.

Sponsoring
Om de triathlon in Wijchen weer mogelijk te maken, is ondersteuning van sponsoren zeer wenselijk. Door de
inzet van velen vrijwilligers blijven de kosten voor deelname laag maar om de deelnemers een aantal extra’s te
kunnen bieden is de organisatie op zoek naar sponsoren en heeft ten behoeve daarvan dit sponsorplan
opgesteld. Geïnteresseerde organisaties of personen kunnen hierin lezen wat de sponsormogelijkheden zijn.
Triathlon Wijchen is een regionaal event met een landelijke uitstraling en daarom interessant voor zowel
organisaties uit de regio als daar buiten. Organisaties kunnen door middel van hun sponsoring laten zien dat zij
gezondheid door beweging stimuleren. Sponsoren van een sportief evenement heeft een positief effect op uw
naamsbekendheid en het imago van uw organisatie en laat uw maatschappelijke betrokkenheid zien.
Triathlon Wijchen is een niet te missen evenement en als sponsor kunt u “meeliften” op de publiciteit van
Triathlon Wijchen, voorafgaand, op de dag zelf en na het evenement. Zo bereikt u eenvoudig en goedkoper dan
via reguliere advertenties vele Wijchenaren, inwoners uit de regio, maar ook mensen van ver daar buiten.
Draagt u ook bij aan de Wijchense triathlon? Lees snel verder welke sponsorformules we hebben samengesteld.
Heeft u vragen of sponsort u liever op een andere exclusieve manier? Neem contact met ons op.

Sponsormogelijkheden
Wij bieden onze sponsoren verschillende mogelijkheden voor sponsoring. U kunt als sponsor kiezen voor een
sponsorpakket of zichtbaarheid door productsponsoring of andere specifieke uitingen tijdens het evenement.
Productsponsoring
U kunt prominent gedurende het evenement in beeld komen door te kiezen voor één van de volgende te
sponsoren producten:
• Shirtsponsor: uw logo op het t-shirt van alle deelnemers
• Uw logo op het t-shirt van alle vrijwilligers
• Flesjes sportdrank welke de deelnemers na afloop krijgen voorzien van uw logo
• Aankleding van de finishtoren
• Deelname met een bedrijventeam van 5 deelnemers voor € 500 inclusief lunch
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•
•
•
•

Startnummers
Badmutsen
Drankpost
Versnaperingen na afloop

Mocht u nog andere leuke ideeën hebben om te sponsporen, bijvoorbeeld handdoeken of bidons, neem dan
vooral contact met ons op.
Stille sponsoring
Vanzelfsprekend is het altijd mogelijk Triathlon Wijchen te steunen door een donatie in geld of goederen ook
voor particulieren. Of in overleg voor een andere tegenprestatie zoals het verzorgen van een clinic of
loopscholing.
Sponsorpakketten
Sponsor
1) Recht van uiting sponsor
en vermelding op website
2) Vermelding op website
3) Banner op eigen website
4) Vlag op finishterrein
5) Aankleding dranghekken

Small
Minimaal € 100
X

Medium
Minimaal € 250
X

Large
Minimaal € 500
X

Extra Large
Minimaal € 1.000
X
X
X
X
10

X

X

X
X
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Small sponsor (minimaal € 100,-)
Als “Small-sponsor” is uw organisatie een belangrijke sponsor voor de Triathlon. Deze optie biedt organisaties
met een kleiner budget ook de mogelijkheid om hun naam te verbinden aan dit mooie sport evenement. U
organisatie valt op, op de website en tijdens het evenement.
Hieronder ziet u de mogelijkheden die wij u bieden.
1. U mag in uw eigen communicatie-uitingen melden dat u sponsor bent van Triathlon Wijchen.
2. Uw logo wordt opgenomen op de website van Triathlon Wijchen.
3. U mag twee dranghekken aankleden met spandoeken.
Sponsor Medium (minimaal € 250,-)
Als “Medium-sponsor” is uw organisatie zichtbaar tijdens én in aanloop naar Triathlon Wijchen. Als
Medium sponsor kunt u uw organisatie bedrijf goed oplaten vallen tijdens het evenement. Deelnemers,
vrijwilligers en supporters zullen uw reclame dus niet missen!
Hieronder ziet u de mogelijkheden die wij u bieden.
1. U mag in uw eigen communicatie-uitingen melden dat u sponsor bent van Triathlon Wijchen.
2. Uw logo wordt opgenomen op de website van Triathlon Wijchen.
3. U mag vier dranghekken aankleden met spandoeken.
Sponsor Large (minimaal € 500,-)
Als “Large-sponsor” komt u voor een mooi bedrag goed in beeld tijdens en in aanloop naar Triathlon Wijchen.
Uw organisatie wordt opgemerkt in veel verschillende media en middels spandoeken op het
evenement.
Hieronder ziet u de mogelijkheden die wij u bieden.
1. U mag in uw eigen communicatie-uitingen melden dat u sponsor bent van Triathlon Wijchen.
2. Uw logo wordt opgenomen op de website van Triathlon Wijchen.
3. U mag zes dranghekken aankleden met spandoeken.
4. U mag de banner van Triathlon Wijchen op uw eigen website te plaatsen.
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Sponsor Extra Large (minimaal € 1.000,-)
Als “Extra Large-sponsor” komt uw organisatie goed in beeld tijdens en in aanloop naar Triathlon
Wijchen. In deze categorie heeft u recht op bijna alle mogelijkheden om uw organisatie “the picture” te
zetten. Uw organisatie wordt gepresenteerd aan een groot publiek op veel verschillende media.
Hieronder ziet u de mogelijkheden die wij u bieden.
1. U mag in uw eigen communicatie-uitingen melden dat u sponsor bent van Triathlon Wijchen.
2. Uw logo wordt opgenomen op de website van Triathlon Wijchen.
3. U mag tien dranghekken aankleden met spandoeken.
4. U mag de banner van Triathlon Wijchen op uw eigen website te plaatsen.
5. U mag een vlag ophangen of neerzetten op het finishterrein.
Wenst u op een andere, gepersonaliseerde manier in contact te komen met de diverse doelgroepen van
Triathlon Wijchen, dan kunnen we in overleg een persoonlijk sponsorpakket met u samenstellen

Contact
De organisatie van Triathlon Wijchen is blij met uw interesse en hopen snel van u als sponsor van Triathlon
Wijchen te horen via: secretariaat@triathlonwijchen.nl
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