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DRAAI IN EEN NOTENDOP
Groots tweedaags 
wielerevenement in de regio

Snelheid, sfeer en sensatie

Grote namen uit de wielersport

Meer dan 12.000 bezoekers

Uniek VIP dorp

Beste Wielerliefhebber,

Voor u ligt de 40ste sponsorbrochure van de Draai. Dit jaar 
viert De Draai een heus feest, ons criterium bestaat 40 jaar!  
Al jarenlang wordt De Draai mede mogelijk gemaakt  door uw 
steun, dank daarvoor! 

Voor deze 40ste editie zijn er behoorlijk veel positieve 
veranderingen doorgevoerd. Zo geniet u weer van grote 
namen en komen onze toprenners vaker voorbij. Naast dit 
heugelijke nieuws heeft het bestuur, na het horen van uw 
wensen, besloten om u als partner onder te brengen in een 
vernieuwd vip paviljoen. 

Wij heten u voor het eerst welkom op ons ‘vip dorp’ waar 
voor een ieder de lekkerste gerechten en dranken worden 
geserveerd. Deze nieuwe locatie zal op het Kadeplein 
gesitueerd worden.  

In dit magistrale dorp kunt u genieten van het wielrennen en 
ons entertainment programma. Na de koers zullen ook de 
renners zich onder u begeven waarbij tijd en ruimte is voor 
foto’s en handtekeningen. 

Naast ons vip dorp is het mogelijk om als sponsor een extra 
fi nish kaart af te nemen (zie hiervoor de brochure)

Graag ontmoeten wij u op
zondag 4 en maandag 5 augustus op de Kade!

Met vriendelijke groet,

Gijs de Bot & Wiebe Keverkamp



Gouden pakket: €5.000.-
- 20 luxe vip tickets
- 8 spandoeken
- Vermelding op onze ledschermen
- Omroep vermeldingen 
- Logo vermelding op de website (prominent aanwezig)

:optioneel: 
- Logo op het artiestenpodium (maximaal 10 logo’s) €1000,-
- Gesigneerd shirt van een toprenner €100,-
- Finishkaarten €50,- (maximaal 20 bij te kopen)
- Vip kaarten €175,- (maximaal 20 bij te kopen)

Zilveren pakket: €3.000.-
- 12 luxe vip tickets
- 6 spandoeken
- Vermelding op onze ledschermen
- Omroep vermeldingen 
- Logo vermelding op de website

:optioneel: 
- Logo op het artiestenpodium (maximaal 10 logo’s) €1000,-
- Finishkaarten €50,- (maximaal 12 bij te kopen)
- Vip kaarten €175,- (maximaal 12 bij te kopen)

Bronzen pakket: €1.500.-
- 6 luxe vip tickets
- 4 spandoeken
- Logo vermelding op de website

:optioneel: 
- Finishkaarten €50,- (maximaal 6 bij te kopen)
- Vip kaarten €175,- (maximaal 6 bij te kopen)

VIP Plus pakket: €1.000.-
- 4 luxe vip tickets
- 2 spandoeken

:optioneel: 
- Finishkaarten €50,- (maximaal 4 bij te kopen)
- Vip kaarten €175,- (maximaal 4 bij te kopen)

VIP pakket: €500.-
- 2 luxe vip tickets

:optioneel: 
- Finishkaarten €50,- (maximaal 2 bij te kopen)
- Vip kaarten €175,- (maximaal 2 bij te kopen)

VIP PAKKETTEN DRAAI PAKKETTEN OP MAAT

Criterium sponsor: €10.000.-
- Een van onze races zal aan uw bedrijfsnaam gekoppeld worden. 
- Meet & Greet met een toprenner / toprenster
- Vermelding op onze ledschermen
- Omroep vermeldingen 
- Pakket op maat en in overleg
- Logo / naam op achtergrond huldigingspodium
- Logo vermelding op de website (prominent aanwezig)

Locatie sponsor: €7.500.-
- Aan van onze locaties zal uw bedrijfsnaam gekoppeld worden.
   (Vip dorp of fi nish locatie)
- 6 spandoeken
- Vermelding op onze ledschermen
- Omroep vermeldingen 
- Pakket op maat en in overleg
- Logo / naam op achtergrond huldigingspodium
- Logo vermelding op de website (prominent aanwezig)

Naam sponsor

In dit pakket wordt er samen met u gekeken naar alle mogelijkheden. 
Heel ons evenement draait om u en uw bedrijf heen.

Het evenement draagt uw naam, op alle uitingen omtrent De Draai.

LOGO OP BIERVILTJES 2 ZIJDIG / PER ZIJDE € 1.000

PRESENTATIE BIJ DE ENTREE € 2.000

HEKWERKDOEKEN BIJ ENTREE € 1.000

MERCHANDISE IN DE VIP TENT € 1.000

LOGO OP HET RUGNUMMER VAN DE PROFS € 950

LOGO OP HET RUGNUMMER VAN DE DAMES € 800

KOPPEL RENNERS MAATWERK

SPANDOEK BOVEN START/FINISH MAATWERK

AFSTANDSBORDEN MAATWERK

EXTRA RECLAME 
OPTIES

VAN 15.00 TOT 21.00 UUR 
CULINAIRE HOOGSTANDEN!

VERNIEUWD & 
VERBETERD VIPDORP

alle prijzen in deze brochure zijn excl. BTW en productiekosten.


