SPONSORINFORMATIE

Stichting Paard & Sport organiseert jaarlijks Concours Hippique Rouveen. De stichting is een zelfstandige organisatie

en wordt ondersteund door veel vrijwilligers. We willen voor de lokale bevolking, paardenliefhebbers en deelnemers

een aantrekkelijk, laagdrempelig en uniek evenement organiseren.

Graag willen we u als sponsor aan ons prachtige evenement verbinden.
Voor het presenteren van uw bedrijf kunnen we u het volgende bieden:
Advertentie in kleur in Concourskrant Jaarlijks brengen we een aantal weken voor Concours Hippique Rouveen de
Concourskrant uit. Deze krant verschijnt in een oplage van ruim 6000 stuks en wordt verspreid in Staphorst en Rouveen,
tegelijk met ‘De Staphorster’.
Adverteren in deze krant kan voor een sponsorbedrag vanaf 150 euro.
Platinum ½ pag. advertentie | Goud 1/4 pag. advertentie | Zilver 1/8 pag. advertentie
De advertentie kunt u in het juiste formaat digitaal aanleveren en via email versturen naar
sponsoring@chrouveen.nl. In verband met het opmaken van de Concourskrant moet de
advertentie minimaal een maand voor het evenement worden aangeleverd.
Vermelding op LED scherm bij de hoofdring Uw logo/advertentie wordt tijdens het
evenement meerdere keren getoond op het LED scherm bij de hoofdring. Voor iedere
sponsor mogelijk voor een bedrag van 75 euro of in combinatie voor een extra bedrag
van 50 euro (zie tabel hiernaast).
‘Op de veurste rij’ Wilt u ons evenement vanaf ‘de veurste rij’ meemaken? Word dan
diamant of platinum sponsor! We verwelkomen u graag in de tent bij de hoofdring, waar
o.a. het bedrijfsleven en de lokale overheid elkaar kunnen ontmoeten.
Hindernis in de ring Heeft u een springhindernis voorzien van uw reclame? Dan plaatsen
we die tegen een vergoeding van 100 euro in de ring. De hindernis graag zelf brengen en
halen.
Rubrieksponsor (mogelijkheid voor aanbieden van de prijs)
Word rubrieksponsor en reik zelf de prijzen uit aan de prijswinnaars!
Spandoek, vlag of bord Voor een sponsorbedrag van 50 euro promoten we uw bedrijf
op het concoursterrein met een spandoek, vlag of bord.

Vlag / spandoek / bord
Vermelding op LED scherm
bij de hoofdring

KOPER
€ 50

BRONS
€ 75

ZILVER
€ 100

‘‘Op de veurste rij”

PLATINUM
€ 250

DIAMANT
€ 500+



+ € 50,-

+ € 50,-







+ € 50,-



+ € 50,-







1/8 pag.

1/4 pag.

1/2 pag.

+ € 100,-

+ € 100,-







Advertentie kleur
in concourskrant
Hindernis

GOUD
€ 150

+ € 100,-

+ € 100,-



Extra vermelding op drukwerk,
en LED scherm bij hoofdring
Rubrieksponsor (mogelijkheid
voor aanbieden van de prijs)

De promotiematerialen kunt u in de week voor het evenement afgeven bij de organisatie of op het evenemententerrein.
Neem hiervoor telefonisch of via WhatsApp conctact met ons op. Zie achterzijde voor onze contactgegevens.






* Maatwerkpakketten zijn in overleg mogelijk. Neem hiervoor contact met ons op. Zie achterzijde voor onze contactgegevens.

Stichting Paard & Sport Rouveen
06 203 344 00 |

info@chrouveen.nl | IBAN: NL16 RABO 0356 5210 36
www.chrouveen.nl

Volg ons op Facebook, Twitter en Instagram

