Sponsorboek
Survivalrun Norg 2020
Actief zichtbaar in de kop van Drenthe

Kenmerken Survivalrun Norg
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19 april 2020
500 deelnemers
Norg op de kaart
Natuur en boerenland
Stoere run door weer en wind
Gezond en duurzaam
Veel gezelligheid en lol, ook voor de toeschouwers
Sportiviteit telt. We hebben geen winstoogmerk

SAMEN.
Foto: SurvivalBond Nederland

Schouders eronder.
SAMEN aan de slag
Vele handen maken licht werk. Met de sterke schouders van de sportievelingen eronder maken
we een evenement waarin saamhorigheid, sportiviteit en simpelweg plezier centraal staan.
We werken met boeren en landeigenaren samen om een gevarieerd parcours door dorp en
natuur te maken.
We werken met Provincie en instanties samen om een professioneel en vlekkeloos evenement
neer te zetten.
We werken met tientallen vrijwilligers, die serieus de handen uit de mouwen steken. Vrijwillig,
maar niet vrijblijvend zetten zij hun ervaring en expertise in.
MVO? We sporten in én met de natuur. Het enige wat wij en de deelnemers achterlaten zijn
voetsporen en mooie herinneringen.

… en nu zoeken we jou ...

SPONSOR.

Sportief zichtbaar
We hebben 2 soorten sponsoren nodig.
-

Sponsoren in de vorm van benodigdheden en diensten.
Sponsoren in de vorm van euro’s.

Omdat samenwerking centraal staat, willen we ook de sponsoren zichtbaarheid geven.
Daarvoor hebben we pakketten samengesteld.
Heb jij een ander briljant plan of wil je ons nog meer bieden? Dan horen we dat ook graag.
Bel Ronald op 06-28 18 69 60.

Kies snel jouw pakket:

Sponsorpakketten Samengevat
●
●
●
●
●
●
●

De Eindhindernis
De Hindernis
De Hindernis XL
Kleintje Norg
De Reus van Norg
De Buitenwerkdag
Tikkie

Heb jij een ander briljant plan? Bel Ronald 06-28 18 69 60.

Toelichting per pakket ->
(let op, van sommigen zijn er maar een beperkt aantal beschikbaar)

Pakket ‘de Eindhindernis’
Na een barre tocht komen de deelnemers aan bij de Eindhindernis. Na een mooie run keken ze er naar
uit. Hier geven ze alles, de verzuring in de benen en armen wordt even niet meer gevoeld. Het publiek
schreeuwt ze bemoedigend toe. Een pakket ter beloning voor bloed, zweet en tranen.
-

Naamsvermelding/logo op website, social media en overige reclame uitingen
Naam verbonden aan een hindernis met spandoek
Vermelding op T Shirt
2 spandoeken/vlag op het wedstrijdterrein
Bedrijfsvermelding bij de ﬁnish
Naam verbonden aan eindhindernis
6 tickets voor deelname
Prominente en extra vermelding op reclame uitingen

Sponsor de ‘Eindhindernis’
Beschikbaar aantal: 1

€ 750,00

Pakket ‘de Hindernis’
Elke hindernis kent zijn eigen uitdaging. Sommige hindernissen zijn berucht. Sommige beroemd.
Sommige onbekend. Sommige geliefd. Verbind jouw bedrijfsnaam aan een van deze uitdagingen.

-

Naamsvermelding/ logo op website, social media en overige reclame uitingen
Naam verbonden aan een hindernis met spandoek
1 spandoek op het wedstrijdterrein

Sponsor een van de hindernissen

€ 250,00

Pakket ‘de Hindernis XL’
Ga de strijd zelf aan en kom onderweg over jouw hindernis. Een hindernis, die je nooit zal vergeten.
Pomp je spieren op in het t-shirt met daarop ook jouw naam. Hoeft niet, mag wel. Een fotomoment
voor, tijdens of na de run met jouw hindernis mag natuurlijk altijd.

-

Naamsvermelding/ logo op website, social media en overige reclame uitingen
Naam verbonden aan een hindernis met spandoek
Vermelding op T-shirt
2 spandoeken of vlaggen
2 tickets voor deelname
Bedrijfsvermelding bij de ﬁnish

Sponsor een van de hindernissen

€ 500,00

Pakket ‘kleintje Norg’
Je houdt van sport. Of niet. Je houdt van enthousiaste mensen. Of niet. Je houdt van een karakteristiek
evenement. Of niet. Maar steunen wil je ons zeker.

-

Naamsvermelding website en social media

Sponsor met liefde

€ 150,00

Pakket ‘de Reus van Norg’
Jouw bedrijfsnaam galmt door de bossen van Norg. Deze run draagt jouw naam. Zoals grote
voetbalarena’s vernoemd worden, is dit jouw kans. En je hebt er ook nog eens direct een leuke
teamdag bij. Zet je collega’s aan het werk tijdens een workshop survival. Survival of the ﬁttest!
-

Alles uit bovengenoemde pakketten.
+
Naam verbonden aan deze run.
Groot logo op de voorkant t-shirt en alle reclame-uitingen
Workshop survival voor 10 personen op de trainingsbaan.

Durf de hoofdsponsor te worden
Beschikbaar aantal: 1

€ 5000,00

Pakket ‘de Buitenwerkdag’
Je wilde toch al een teamdag. Een leuke en actieve dag waarin je lol kunt trappen én echte gesprekken
kunt voeren. Buiten. Want eigenlijk is niemand een binnenmens. Nog voor de echte run hebben jullie
een compleet verzorgde dag gehad. Ga die uitdaging aan en laat de kracht in je los!

-

Naamsvermelding/ logo op website, social media en overige reclame uitingen
Naam verbonden aan een hindernis met spandoek
Een compleet verzorgde buitenwerkdag voor maximaal 12 pers (meer in overleg)
Inclusief lunch, activiteit en gefaciliteerde sessie teambuilding

Jaag jouw team de boom in
Beschikbaar aantal: 3

€ 2000,00

Pakket ‘Tikkie’
Je wilt je steentje bijdragen. Dat doe je met liefde. Wij sturen je een tikkie. Je krijgt er een enthousiaste
high ﬁve en applaus.

Tikkie, jij bent ‘m

€ 99

STOER.

Stoer! Je bent Sponsor!
Omdat SAMEN. een belangrijk motto voor ons is, willen we grote en kleine reuzen de kans geven om met ons
samen te werken.
Je sponsort omdat:
-

Je een vitaal bedrijf bent
Altijd in bent voor een goed evenement
Je ons wat liefde gunt
Zichtbaarheid wilt voor JOUW bedrijf
Buitensporten altijd een goed idee is
Norg op de kaart wilt zetten
De natuur je energie geeft
Jouw bedrijfsnaam nog nooit eerder gekoppeld was aan een run
Je je steentje bij wilt dragen om samen een hunebed te bouwen
Je genoeg stenen hebt
Je jouw medewerkers in de hindernissen wilt zien
Je mee wil lachen, huilen en genieten
Je het woord ‘zuur’ alleen kent uit ‘verzuurde spieren’

Aanmelden als
sponsor

Bel, mail of meld je direct aan
Jij wil sponsor worden? Top!
Vul het formulier in via de rode knop, bel of mail
We horen graag van je!
E-mailadres: sponsor@surivalvalrunnorg.nl

Aanmelden als
sponsor

