
SPONSORING 5 APRIL 
2019

LADIESRUN
ZWOLSE

U laat met 
sponsoring 
zien dat 
uw bedrijf/

organisatie een 
goed doel Stichting 
Get Connect 
ondersteunt en werkt 
daarmee aan uw 
naamsbekendheid. 
U bent via ons 
zichtbaar naar 
bezoekers van onze 
site en naar onze 
deelnemers(ters). En 
als u eventueel in 
uw communicatie 
laat zien dat u ons 
sponsort, helpt u ons 
om ons goede doel 
meer bekendheid te 
geven.

SPONSOR PAKKETTEN STARTEN VANAF € 100,-  Met dit pakket bieden wij niet alleen 
tickets aan voor u, die u kunt verspreiden of verkopen aan uw medewerkers, collega's of 
vrienden en familie, maar ook verschillende opties om uw bedrijf te promoten. Hierbij kunt 
u denken aan uw logo op het ledscherm bij start/finish, het plaatsen van banners, promotie 
op de website en op onze sociale media!

Email: info@zwolseladiesrun.nl  Website: www.zwolseladiesrun.nl

SPONSOR PAKKETEN



PLATINA PAKKET 

€ 1000
25 Tickets 2.5,of 5 km

25 T shirts met eigen bedrijfsnaam 

25 Team fotos

Banner plaatsingen – Deze banners 
komen op top locaties langs de route 
of bij de start/nish! U brengt de 
banner en wij promoten uw bedrijf!

2 aankondingen van uw bedrijf 
tijdens het evenement

Uw logo op het led scherm nabij 
start/finish

Uw bedrijf komt op onze website en 
in de schijnwerper op Facebook en 
instagram

GOLD PAKKET  

€ 750

20 Tickets Tickets 2.5,of 5 km

20 T shirts met eigen bedrijfsnaam 

20 Team fotos

Banner plaatsingen – Deze banners 
komen op top locaties langs de route 
of bij de start/nish! U brengt de 
banner en wij promoten uw bedrijf!
2 aankondingen van uw bedrijf 
tijdens het evenement

Uw logo op het led scherm nabij 
start/finish

Uwbedrijf komt op onze website en 
in de schijnwerper op Facebook en 
instagram

SILVER PAKKET  

€ 500
10 Team fotos

Banner plaatsingen – Deze banners 
komen op top locaties langs de route 
of bij de start/nish! U brengt de 
banner en wij promoten uw bedrijf!

2 aankondingen van uw bedrijf 
tijdens het evenement

Uw logo op het led scherm nabij 
start/finish

Uw bedrijf komt op onze website en 
in de schijnwerper op Facebook en 
instagram

Uw bedrijf komt op onze website en 
in de schijnwerper op Facebooken 
uw logo komt nabij start.finsih op 
het led scherm

BRONS PAKKET 

€ 100 
TER WAARDE VAN 

€ 100
LAST SPONSOR OPTION! 
U kunt ook door middel van het leveren 
van goederen en/of diensten sponsoren. 
In onderling overleg zal de waarde en 
tegenprestatie worden besproken.

Wilt u meer informatie over de 
sponsormogelijkheden. Stuur dan een 
email naar info@ladiesrun.nl

Goede doel: Stichting Get Connect 
stimuleert sport en bewegen en wil 
een maatschappelijke betekenis zijn in 
de maatschappij. Om deze reden biedt 
Stichting Get connect onder andere fondsen 
voor trainingen en programma’s bij het 
MOVE THE BRAIN- trainingscentrum 
aan mensen met verschillende 
hersenaandoeningen, waaronder het 
postcommotioneel syndroom (PCS).


