ALPE D’HUZES 2018

SPONSORMOGELIJKHEDEN
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Met uitzondering van pakket ‘Rem’
dat tot en met 15 mei 2018 gekozen
kan worden, is de uiterste datum om
pakketten te kiezen 1 februari 2018
Vol = Vol, dus: “Wie het eerst komt,
het eerst maalt”
Is een pakket niet meer beschikbaar?
In overleg met u zorgt Alpe d’HuZes
voor maatwerk.

Keuze maken uit één van de genoemde
mogelijkheden

Door deelnemer/team te verzorgen

Neem contact op met team Sponsorwerving via sponsoring@alpe-dhuzes.nl voor
! pakketten. Dit omdat deze pakketten
beperkt beschikbaar zijn.

De sponsormogelijkheden en -uitingen
zijn niet beperkt tot deze tabel.
Eigen ideeën? Neem dan contact op met
team Sponsorwerving via
sponsoring@alpe-dhuzes.nl

De deelnemer is zelf verantwoordelijk
voor het behartigen van de belangen van
zijn sponsor(en). Dat wil zeggen dat de
deelnemer zelf bewaakt of zijn sponsor
recht heeft op een tegenprestatie van Alpe
d’HuZes conform de sponsortabel.

Neem conctact op met team Sponsorwerving via
sponsoring@alpe-dhuzes.nl voor deze pakketten

•

uitsluitend bedragen overgemaakt op
de actiepagina van een deelnemer of
team wordt als sponsoring gezien:
recht op tegenprestatie conform de
sponsortabel.
het ter beschikking stellen van goederen, diensten aan een deelnemer of
team dan wel sponsoring ten behoeve
van inzamelingen voor een deelnemer
of team, wordt niet als sponsoring
gezien als bedoeld in de sponsortabel:
derhalve geen recht op tegenprestatie.
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Logo op de actiepagina individuele deelnemer
of team bestaand uit maximaal twee deelnemers

Voor de individuele
deelnemer of teams
bestaand uit maximaal twee
deelnemers

Logo op achterzijde shirt individuele deelnemer of team
bestaand uit maximaal twee personen
(deadline aanleveren sponsorlogo 11-02-2018)

Logo op de actiepagina van team (één t/m tien deelnemers)

Voor teams bestaand uit
minimaal drie en maximaal tien
deelnemers

Logo op achterzijde shirt team (één t/m tien
deelnemers) (deadline aanleveren
sponsorlogo 11-02-2018)

Bedrijfsnaam met hyperlink op sponsorpagina
opgevenisgeenoptie.nl

Voor zowel de
individuele deelnemer als
teams

Logo in roulerend reclameblok op opgevenisgeenoptie.nl

Vermelding “partner van Stichting Alpe d’HuZes” in externe communicatie

Voor sponsoren van zowel individuele
deelnemers als teams geldt:
•

!

www.opgevenisgeenoptie.nl

Sponsorcategorie
Sponsorbedrag in euro’s vanaf
tot en met

!

Logo in koersboekje
Logo op poster
Logo op mouw deelnemerskleding Alpe d’HuZus
Logo op deelnemerskleding Alpe d’HuZus (voorzijde)
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Logo op mouw deelnemerskleding Alpe d’HuZes
Logo op deelnemerskleding Alpe d’HuZes (voorzijde)

Logo op broek deelnemerskleding Alpe d’HuZus en Alpe d’HuZes
Logo op stuurbordje deelnemers
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Tien banners (formaat maximaal 100 x 300 cm per banner) op te hangen in één bocht

Aan te leveren banners

Formaat banners start/finish: hoogte = 100 cm x breedte = 300 cm door sponsor zelf aan te leveren. Bij vragen hierover mail met banners@alpe-dhuzes.nl

