
Sponsorovereenkomst Classic Race Demonstratie Luttenbergring 2023 

 

 Spandoeken graag 2 weken voor het evenement zelf aanleveren op Looweg 15 te Luttenberg 

 Voor vragen/opmerkingen: Bel Jeroen van Beek 06-31049056 of mail naar luttenbergring@gmail.com 

 

Pakket 125 CC.  Voor bedrijven en ondernemers die ons steunen met raad en daad. 

 Kosten: vanaf € 125,-  

 Uw logo op onze website. 

 Naamsvermelding op de eerste pagina van het programmaboekje 

 

Pakket 250 CC. Voor bedrijven die een wezenlijke bijdrage leveren aan een meerjarig succes.  

 Kosten: vanaf € 250,-  

 Uw logo op onze website. 

 Het 2
e
 jaar sponsoren voor slechts € 200,-  ( € 50 ,-voordeel). Dus € 450,- voor 2 jaar. 

 1/8 pagina advertentie in het programmaboekje. 

 

Pakket 500 CC. Voor bedrijven die een wezenlijke bijdrage leveren aan een meerjarig succes.  

 Kosten: vanaf € 500,-  

 Uw logo op onze website. 

 Het 2
e
 jaar sponsoren voor slechts € 400,-  ( € 100 ,-voordeel). Dus € 900,- voor 2 jaar. 

 1/4 pagina advertentie in het programmaboekje. 

 1 spandoek langs de baan (zelf aan te leveren ) op de beste zichtlocaties. 

 

Pakket 750 CC. Voor bedrijven die graag ons moto-minded publiek willen benaderen. 

 Kosten: vanaf € 750,-  

 Het 2
e
 jaar sponsoren voor slechts € 550,-  ( € 200,- voordeel). Dus € 1.300,- voor 2 jaar. 

 Uw logo op onze website. 

 1/2 Pagina advertentie in het programmaboekje. 

 Een speciale vermelding en/of wij delen uw bedrijfsreportage op onze Social Media. 

 2 spandoeken langs de baan (zelf aan te leveren ) op de beste zichtlocaties. 

 

Pakket 1000 CC Subsponsor. 

 Kosten: vanaf € 1000,-. Meerjarige afspraken zijn mogelijk voor een scherper tarief. 

 1/2 Paginagrote advertentie op de tweede pagina in ons programmaboekje. 

 Een speciale vermelding en/of delen van uw bedrijfsreportage op onze Social Media. 

 De mogelijk uw bedrijf te presenteren op onze paddock met allerlei uitingen in overleg. 

 4 Spandoeken langs de baan (zelf aan te leveren ) op de beste zichtlocaties. 

 

Maatwerkpakket Naamgevend Hoofdsponsor. 

 Kosten: € 1250,- of hoger. Meerjarige afspraken zijn mogelijk voor een scherper tarief. 

 Maatwerkpakket waarin alle bovenstaande opties mogelijk zijn naar wens. 

 Eventueel uit te breiden met uw eigen ideen, als onderdeel van uw marketingstrategie. 

 

 

Bedrijfsnaam:…………………………………….................. Naam contactpersoon:………………………………………........ 

 

Adres:…………………………………………………………....…. Postcode en Plaats:…………………………............................ 

 

Telefoonnummer:………………………………....………….. Mailadres (factuur):………….................................…........ 

 

Voor akkoord getekend op (datum):………………..... te (plaats):…………………....................………..................... 
 

Uw keuze is Pakket:………………………………………….... Handtekening:……………………………………………............... 


