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Trots om dit evenement
naar de regio te halen.
Het bestuur van de Cyclocross Rucphen is er met al haar vrijwilligers erg trots op
dat er dit jaar een wedstrijd voor de UCI Wereldbeker Cyclocross georganiseerd
mag worden. Na het succesvol verloop van de Nederlandse Kampioenschappen in
2020, ligt er opnieuw een grote uitdaging te wachten. Maar we zullen op zaterdag
18 december opnieuw voor een topevenement zorgen. Hoewel we beschikken
over veel vrijwilligers is het organiseren van ons evenement niet mogelijk zonder
de financiële steun van het bedrijfsleven. Wij hebben uw steun nodig. Maar we
kunnen u ook iets teruggeven, zoals
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Visibility

De wedstrijden voor Dames Elite en Heren Elite worden rechtsreeks uitgezonden
op TV in veel verschillende landen. Uw bedrijfsnaam zal gedurende 2,5 tot 3 uur
regelmatig in heel veel huiskamers te zien zijn. Maar ook heel veel wielerliefhebbers
zullen aanwezig zijn waarop u langs het parcours uw reclame kunt richten.

(Zakelijk) contact in een informele omgeving

In onze VIP-ruimte ontvangen wij u graag met uw zakelijke relaties en andere
gasten die u uit kunt nodigen om te komen genieten van enerzijds topsport, want
daar zal sprake van zijn omdat de hele wereldtop in de cyclocross aan de start
komt, en anderzijds om eens in een andere omgeving met deze mensen te praten
en te genieten van een heerlijk buffet en een lekker drankje.
In deze sponsorgids kunt u zien wat voor mogelijkheden u zoal heeft als u ons
financieel wil ondersteunen. Als u net iets anders zou willen dan in de sponsorgids
staat, is nader overleg natuurlijk altijd mogelijk.
Wij hopen dat ons evenement u aanspreekt en dat u geïnteresseerd bent om
aanwezig te zijn en op die manier ons te helpen.
Wij nemen nog graag contact met u op maar natuurlijk zijn wij voor u ook te
bereiken voor nadere vragen.
Cyclocross Rucphen
info@cyclocrossrucphen.nl
of telefonisch:
vip@cyclocrossrucphen.nl		

Kees Kools: 06 373 240 57
Bobbie Traksel: 06 250 375 35
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Premium Sponsorpakketten

Om een evenement van dit formaat neer te zetten zijn we afhankelijk van sponsoren,
tevens biedt het u als bedrijf een unieke kans om u te laten zien aan een breed
publiek.

Platina

Goud

Zilver

Brons

€ 20.000

€ 15.000

€ 10.000

€ 5.000

Branche Exclusiviteit

Logo op Welkomstboog

Logo op Welkomstboog

Logo op website

Logo op Welkomstboog

Logo op Finishboog

Logo op Finishboog

Spandoek bezoekers ingang

Logo op Finishboog

Logo op achterwand
huldigingspodium
Logo op interviewwand en mixed
zone
Logo op diverse reclame uitingen

Logo op achterwand
huldigingspodium
Logo op interviewwand en mixed
zone
Logo op diverse reclame uitingen

Beeldschermreclame

Logo op website

Logo op website

Logo op website

Totale lengte spandoeken.

Totale lengte spandoeken.

Totale lengte spandoeken.

Laatste 100 meter harde boarding

Laatste 100 meter harde boarding

Laatste 100 meter harde boarding

Laatste 300-100meter spandoek

Laatste 300-100meter spandoek

Laatste 300-100meter spandoek

Eerste 100 meter hard spandoek

Eerste 100 meter hard spandoek

Eerste 100 meter hard spandoek

Eerste 100-300 meter spandoek

Eerste 100-300 meter spandoek

Eerste 100-300 meter spandoek

Rest parkoers

Rest parkoers

Rest parkoers

Spandoek bezoekers ingang

Spandoek bezoekers ingang

Spandoek bezoekers ingang

Beeldschermreclame

Beeldschermreclame

Beeldschermreclame

Geluidsreclame

Geluidsreclame

Geluidsreclame

Vriend van de Cross vermelding

Vriend van de Cross vermelding

Vriend van de Cross vermelding

Vermelding Bode

Vermelding Bode

Vermelding Bode

16 Toegang tot VIP

24 Toegang tot VIP

10 Reguliere toegangskaarten

Logo op achterwand
huldigingspodium
Logo op interviewwand en mixed
zone
Logo op diverse reclame uitingen

20 Reguliere toegangskaarten

Vriend van de Cross vermelding
Vermelding Bode
16 Toegang tot VIP
10 Reguliere toegangskaarten
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VIP

Optimaal genieten van het evenement en op die manier ook een steentje bijdragen aan de
organisatie er van? Dan zjin deze VIP-arrangementen wellicht iets voor u.

Basic Sponsorpakketten

Gezien het lokale belang van de CycloCross voor Rucphen bieden we ook de
mogelijkheid aan voor lokale ondernemers en individuen om het evenement te
sponsoren.

Local
partner

Vriend van
de Cross

€ 2.500

€ 75

Logo op website

Logo op website

Spandoek bezoekers ingang

Vriend van de Cross vermelding

Beeldschermreclame

Vermelding Bode

Vriend van de Cross vermelding

5 Reguliere toegangskaarten

Vermelding Bode
8 Toegang tot VIP
10 Reguliere toegangskaarten

* alle prijzen zijn excl. BTW.

Specials

Op zoek naar een specifieke manier van sponsoring? Daarvoor bieden we verschillende
opties tegen aantrekkelijke prijzen.
Inflatable, volledig met eigen logo

€ 2000

Veldrijden clinic: testen op WB parcours onderleding van (ex-)
professional (max 20 personen)
1/1 pagina in het programmaboek

€ 4000

Promoplek 3*3mtr

€ 500

Naamgeving VIP ruimte

€ 5000

Naamgeving Parking

€ 1500

Naamgeving Parcourstoegang

€ 2000

Naamgeving Fietsenstalling

€ 1000

€ 1000

Stamtafel (8 personen)

€ 1560

Zittafel (8 personen)

€ 1800

Losse VIP kaart

€ 200

VIP-arrangementen
Grand Café “Baanvelden”
In het Grand Café bieden wij u ons ondertussen
bekende programma aan. Na ontvangst met
koffie en thee met iets lekkers erbij kunt u
in alle rust genieten van een warm en koud
buffet. Voor degenen die dan nog wel wat
lusten zijn er daarna nog de nodige kleine
hapjes. Gedurende het gehele programma
kunt u kiezen wat u drinkt.

Paviljoen “Vijverzicht”
In het Paviljoen bieden wij u ons ondertussen
bekende programma aan. Na ontvangst met
koffie en thee met iets lekkers erbij kunt u in
alle rust genieten van een luxe warm en koud
buffet. Voor degenen die dan nog wel wat
lusten zijn er daarna nog de nodige kleine
hapjes. Gedurende het gehele programma
kunt u kiezen wat u drinkt.

“In het Grand Café staat voor u een mix van
hoge (staan)tafels en ronde zittafels klaar met
een aantal daarbij behorende stoelen, steeds
voor 8 personen. Gedurende het programma
kunt u zowel binnen als buiten genieten van
de wedstrijden. Binnen kan dat via de TV
schermen die daar worden opgehangen of
via de ramen en buiten kunt u gebruik maken
van het speciale buitenterras wat direct aan
het parcours grenst.

In het sfeervol ingerichte paviljoen staan
voor u fraai gedekte ronde (zit)tafels gereed
voor 8 personen. Gedurende het programma
kunt u zowel binnen als buiten genieten van
de wedstrijden. Binnen kan dat via de TV
schermen die daar worden opgehangen of
via de ramen, waarvan uit u een fraai zicht
hebt over het gehele parcours en buiten
kunt u ook gebruik maken van het speciale
buitenterras op de begane grond wat direct
aan het parcours grenst.

Een tafel voor 8 personen in het Grand
Café kost € 1560,- , exclusief BTW.
Losse VIP kaarten zijn verkrijgbaar voor
€ 200,-, exclusief BTW.
Met uw VIP kaart kunt u gratis parkeren op
daarvoor bestemde parkeerterreinen. De
organisatie zorgt vervolgens dat u op een
comfortabele manier van en naar de VIPtent wordt gebracht. De toegang tot het
evenement maakt onderdeel uit van het
arrangement.

Een tafel voor 8 personen in het Paviljoen
kost € 1800,- , exclusief BTW.
Met uw VIP kaart kunt u gratis parkeren op
daarvoor bestemde parkeerterreinen. De
organisatie zorgt vervolgens dat u op een
comfortabele manier van en naar de VIP-tent
wordt gebracht. De toegang tot het evenement
is onderdeel van het VIP-arrangement.

7

Contact
Overtuigd dat u zich wilt verbinden aan
hét sportieve evenement van de regio van
2021? Neem dan contact op via één van
onderstaande gegevens:

Kees Kools
0031 (0)6 37 32 40 57
info@cyclocrossrucphen.nl
Bobbie Traksel
0031 (0)6 25 03 75 35
vip@cyclocrossrucphen.nl

cyclocrossrucphen.nl

