Trekker Trek Gulpen 2016

Trekker Trek Gulpen 2019
Geachte relatie,
Mede dankzij uw spontane medewerking van voorgaande jaren kunnen wij, Trekker Trek 2018, als
geslaagd beschouwen. Voor uw medewerking, op welke wijze dan ook, willen wij u nogmaals van harte
bedanken. Dit jaar zal op zondag 28 juli a.s. de 39e editie van de Trekker Trek wedstrijd plaatsvinden
op onze locatie Berghem (Gulpen) gelegen aan de Berghemerweg. Daarnaast organiseren wij net als
vorig jaar op vrijdagavond 26 juli Pulling Beatz in de Trekker Trek tent. Diverse artiesten zorgen voor
een avondvullend programma. De sponsormogelijkheid voor deze feestavond zijn ook in onderstaand
overzicht terug te vinden.
Middels deze brief bieden wij u een aantal mogelijkheden aan, om uw bedrijf of producten te
presenteren aan onze toeschouwers. Daarnaast heeft u dit jaar ook de mogelijkheid om te kiezen uit
sponsorpakketten, die u verder in dit overzicht vindt. Bij een afname vanaf €80,- ontvangt uw bedrijf 1
vrijkaart, tenzij u een sponsorpakket afneemt waarbij meerdere vrijkaarten worden aangegeven.
Voor meer informatie aangaande (het reclameaanbod) Trekker Trek 2019 kunt u zich wenden tot het
onderstaand correspondentie- of e-mailadres. Neem ook eens een kijkje op onze website
www.trekkertrekgulpen.nl waar u tevens een eenvoudig formulier vindt om uw sponsoring door te
geven. Indien u wilt adverteren in ons programmaboekje, vragen wij u om uw advertentie digitaal aan
te leveren via onderstaand e-mailadres of via het sponsorformulier op onze website voor 17 mei.
Advertenties die pas na deze datum binnen komen kunnen wij helaas niet meer toevoegen.

Help ons bij het promoten van Trekker Trek en hang
de poster op de achterkant op een goed zichtbare plaats op!

Sponsor pakketten Hoedemakers Tractor Pulling Gulpen 26 en 28 juli 2019

Sponsorpakket
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Pull 5

Prijs
Vrijkaarten
Consumptiebonnen
Spandoek terrein
Vlag
Naam/logo vermelding scherm langs
baan
Naam/logo vermelding tv tent
Naam/logo vermelding website
1/2 pagina
Hele pagina
Omroepen
Standruimte
Pulling Beatz tv in feesttent
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Trekker Trek Gulpen 2016
Reclamemogelijkheid Pulling Beatz:

Tv in feesttent
Led scherm goed zichtbaar op het terrein
Logo of vermelding op E-tickets
Standruimte (alleen vrijdag avond)
Fotowand in de feesttent:

€ 50,€ 40,€ 25,€ 100,€ 50,-

De standruimte voor de vrijdagavond kan worden ingericht op vrijdagmiddag van 16:00u tot 18.00u.
Deze dient op zaterdagmorgen verwijderd te zijn van het terrein, dit in verband met de
voorbereidingen voor Trekker Trek Gulpen.

Reclamemogelijkheden Trekker Trek Gulpen:

Onderdeel programmaboekje (gedrukt in zwart/wit):
½ pagina
€ 50,1 pagina
€ 80,begunstiger
vrije gave vanaf €20,-

Indien u een advertentie wilt plaatsen, vragen wij u een digitaal exemplaar te sturen naar het
volgende e-mailadres: ynego.brouwers@trekkertrekgulpen.nl vóór 17 mei 2019.
Als wij alle advertenties ontvangen hebben, zetten wij het boekje online op onze website.
Heeft u vervolgens nog opmerkingen over de advertentie, dan kunt u deze nog aan ons
doorgeven alvorens wij het programmaboekje laten drukken.
Onderdeel terrein reclame:
Vlaggen
Spandoeken/borden/
Tentoonstellingsruimte
Tv in feesttent
Scherm op baan

€
€
€
€
€

50,per vlag op het wedstrijdterrein
100,- per spandoek/bord op ons terrein
175,- per stand (120 m²)(frontbreedte 10m)
30,tussen 15.00u en 17.30u F1 op het scherm
50,-

Een tentoonstellingsruimte kan worden ingericht/opgebouwd op zaterdag 27 juli tussen 12.00 uur en
18.00 uur. Wie het eerste aanwezig is, zal ook als eerste keuze hebben uit de standplaatsen. Het
terrein wordt continu bewaakt (ook ’s nachts). Comité Trekker Trek Gulpen is echter op geen enkele
wijze aansprakelijk voor vermissing, diefstal of schade.
Vlaggen, spandoeken en borden dienen op vrijdag 26 juli bezorgd te worden op het wedstrijdterrein,
(adres: Berghemerweg, te Berghem in Gulpen). Het reclamemateriaal dient ook weer op het
wedstrijdterrein te worden opgehaald op maandag 29 juli.
Onderdeel overige reclame:
Omroep tijdens onze wedstrijd
€ 75,Logo vermelding op onze website
€ 25,Logo vermelding op E-tickets
€ 25,Facebook post 1x
€ 40,Facebook video 1x
€ 80,Vermelding op onze Facebookpagina met bijna tweeduizend volgers kan door middel van een
foto/afbeelding al dan niet voorzien van uw eigen reclame. Ook is er de mogelijkheid voor een video.
Beschikt u niet over een dergelijk bedrijfsfilmpje dan kunnen wij u hier eventueel bij helpen. Vraag
vrijblijvend offerte op door middel van onderstaand e-mailadres.

Uw reactie:

Reclameteksten en/of reclamelogo’s dient u zelf samen te stellen en vervolgens gebruik te maken van
het sponsorformulier op onze website: www.trekkertrekgulpen.nl
Bank: Rabobank Centraal Zuid-Limburg: NL28 RABO 0117 8066 33
Ingeschreven bij de KvK no: 40203596
E-mail: ynego.brouwers@trekkertrekgulpen.nl

