Sponsoring 8 van Chaam

De Acht van Chaam is Nederlands bekendste criterium en wordt gereden op de woensdag na
de Tour de France in de Noord-Brabantse plaats Chaam. Het is Nederlands oudste
internationale wielerwedstrijd! Vooraf gaand aan de acht van Chaam vindt op dinsdagavond
de Nacht van Chaam plaats, met de hele nacht DJ’s. bands en optredens!
Maar… zonder u als sponsor kunnen wij dit evenement niet organiseren.
Onderstaand treft u de Sponsormogelijkheden voor de Acht van Chaam aan.
1. VIP-kaarten à €150,- per stuk
vanaf 10-20 kaarten € 135.- per stuk
vanaf 20-30 kaarten € 125.- per stuk
vanaf 31 kaarten € 115.- per stuk
De VIP-locatie tijdens de ‘Acht van Chaam’ is gesitueerd voor het Chaamse gemeentehuis.
Vanaf de VIP-locatie is er volop zicht op het wedstrijdverloop en de sfeer van het
voorbijtrekkende publiek.
Terras!
Op de VIP-locatie wordt een gezellig terras ingericht. De bar zal non-stop geopend zijn,
daarnaast wordt u op een verrassende manier diverse gerechtjes aangeboden.
Vrije doorgang!
Uiteraard hebben de houders van VIP-kaarten vrij entree. Tevens kunnen zij met hun auto in
de directe nabijheid van de VIP-locatie parkeren.
‘Acht-sfeer’!
Op de VIP-locatie krijgt u de gelegenheid om samen met collega’s en relaties de typische
‘Acht-sfeer’ te proeven.

Ooggetuige!
Er is gelegenheid om er met een speciale gastenauto op uit te trekken voor een rondrit over
het parcours. Zo zult u ooggetuige zijn van wat er zich op en rond het parcours van
Nederlands grootste wielersportmonument afspeelt.
2. Plaatsen van een advertentie in het programmaboekje, full color.
1 pagina achterzijde €600.1 pagina naast overzicht deelname renners €500,1 pagina € 450,½ pagina € 225,¼ pagina € 150.⅛ pagina € 120.3. Promo op LED-scherm nabij VIP-locatie en Start en finish
fullscreen € 500,gedeeld scherm €250,4. Reclamewagens à € 200,Wij bieden u de mogelijkheid om uw bedrijf te promoten middels het laten rijden van
reclamewagens tijdens de wedstrijd voor dames en profs.
5. Geluidsreclames/spots à €25,Door de speaker wordt aandacht gevraagd voor uw bedrijf.
6. Gastenwagens à € 600,VIP-gasten kunnen de Acht van dichtbij beleven door een rit in een gastenwagen aan
te bieden. Een mogelijkheid om uw bedrijf extra te promoten.
7. Logo op website en drukwerk
Bij een sponsorbijdrage >€1000,- : gratis
8. Spandoeken tegen dranghekken tussen Start en VIP à €200,!!! Sponsorpakketten kunnen altijd naar wens worden samengesteld!!
Prijzen excl. BTW
Stichting Acht van Chaam
www.8vanchaam.nl
info@8vanchaam.nl
Vianenstraat 8 4861 TJ Chaam
KvK 41098819

