83 Brabantse
e

Ruiterdagen
30 juni en 1 juli 2018
Op het terrein van Hunter Douglas:
Oudlandsedijk te Oudenbosch

Stichting Brabantse Ruiterdagen
Lage Donk 51
4874 LM Etten-Leur
sponsoring@brabantseruiterdagen.nl
www.brabantseruiterdagen.nl

83e Brabantse Ruiterdagen op het terrein van Hunter Douglas,
Oudlandsedijk 14, Oudenbosch.
Op beide dagen van 09.00 tot circa 19.00 uur gevarieerde
rubrieken springen en dressuur.
VIP-paviljoen geopend vanaf 11.00 uur.

SPONSORPLAN 2018

Graag verwelkomen wij u op de 83e Brabantse Ruiterdagen in Oudenbosch op
zaterdag 30 juni en zondag 1 juli 2018
Het VIP-paviljoen van de Brabantse Ruiterdagen - met zonnig terras - biedt ruimte
aan ongeveer 500 gasten. Een levendige ontmoetingsplek, pal aan het hoofdspringuitstekende mogelijkheden voor relatiemarketing, netwerken en het uitstralen van
naamsbekendheid voor regionale en nationale bedrijven. En natuurlijk is er volop
gelegenheid om samen met uw gasten van boeiende ruitersport te genieten!
Het evenement ‘Brabantse Ruiterdagen’ heeft een aangenaam ruime keuze aan
sponsormogelijkheden. Heeft u speciale wensen? Dan bespreken wij graag met u
een sponsoring ‘op maat’.

PLATINA SPONSORPAKKET ` 6.000
- ontvangst door gastvrouwen in het VIP-paviljoen
- op beide ruiterdagen gereserveerde tafels voor 24
personen (combinatie zitte en staan)
- tafelreservering aangegeven met bedrijfslogo
- volledig verzorgde catering in VIP-paviljoen
- plaatsen van een bedrijfshindernis in de hoofdring
- plaatsen van 2 reclameborden in de hoofdring
- koppelen van uw bedrijfsnaam aan de hoofdrubriek
op zondag

- hangen van 4 vlaggen of spandoeken rond
dressuurterrein
- hangen van 4 vlaggen rond hoofdring
- bedrijfslogo op het entreebord bij VIP-paviljoen
- bedrijfslogo op de vernieuwde website Brabantse
Ruiterdagen met een link naar uw eigen website
- dagelijks wedstrijdprogramma en startlijsten

GOUDEN
SPONSORPAKKET
` 1.000

ZILVEREN
SPONSORPAKKET ` 750

- ontvangst door gastvrouwen in het VIP-paviljoen
- op beide ruiterdagen gereserveerde tafel voor 6
personen (combinatie zitten en staan)
- tafelreservering aangegeven met bedrijfslogo
- volledig verzorgde catering in VIP-paviljoen
- plaatsen van een bedrijfshindernis in de hoofdring
- plaatsen van 1 reclamebord in de hoofdring
- koppelen van uw bedrijfsnaam aan een rubriek
- hangen van 3 vlaggen rond hoofdring
- bedrijfslogo op het entreebord bij VIP-paviljoen
- bedrijfslogo op de vernieuwde website Brabantse
Ruiterdagen met een link naar uw eigen website
- dagelijks wedstrijdprogramma en startlijsten

EXTRA
Voor alle pakketsponsors zijn extra VIP kaarten voor de Brabantse Ruiterdagen verkrijgbaar à ` 75 ex. BTW per
persoon per dag.

SPANDOEK ROND HOOFDRING EN DRESSUURTERREIN
HINDERNIS MET RECLAME IN HOOFDRING

` 150

` 250

Een hippische reclame uiting in de hoofdring van de Brabantse Ruiterdagen.

VIP-KAARTEN

- ontvangst door gastvrouwen in het VIP-paviljoen
- 4 VIP-kaarten per dag voor algemene ruimte VIPpaviljoen
- volledig verzorgde catering in VIP-paviljoen
- plaatsen van een bedrijfshindernis in de hoofdring
- hangen van 1 spandoek en 3 vlaggen rond hoofdring
- bedrijfslogo op de vernieuwde website Brabantse
Ruiterdagen met een link naar uw eigen website

BRONZEN
SPONSORPAKKET ` 500
- ontvangst door gastvrouwen in het VIP-paviljoen
- 2 VIP-kaarten per dag voor algemene ruimte VIPpaviljoen
- volledig verzorgde catering in VIP-paviljoen
- hangen van 1 spandoek en 3 vlaggen rond hoofdring
- vermelding van uw bedrijfsnaam op de website
Brabantse Ruiterdagen

Behalve de genoemde sponsorpakketten bestaat er ook een mogelijkheid om losse VIP-kaarten te bestellen. Deze
kaarten geven toegang tot de algemene ruimte in het VIP-paviljoen. De prijs van deze kaarten is inclusief volledig
verzorgde catering.
Prijs per persoon:
- VIP-kaart zaterdag
- VIP-kaart zondag

OUTDOOR LED-SCHERM

` 75
` 100

` 100

Uw woord- en beeldmerk of een compacte advertentie prominent en kleurrijk op een LED-scherm van 11 m2. In een
doorlopende presentatie is dit een effectieve manier van adverteren.

Alle genoemde tarieven in dit Sponsorplan van de Brabantse Ruiterdagen 2018 zijn exclusief 21% BTW.
N.B. Platina, Gouden, Zilveren en Bronzen sponsors hebben conform het sponsorpakket de mogelijkheid een bedrijfshindernis in de hoofdring te plaatsen. Graag in goede staat aan te leveren. Geen hindernis beschikbaar? Dan kan
deze in overleg met Stichting Brabantse Ruiterdagen geproduceerd worden. De kosten hiervan zijn voor de sponsor.

