Exclusief tijdschrift voor

‘Bereik in één keer 41%
van alle mensen in

Limburg’

www.nummer1.nl

DATUM
03/05/2O2o

tondolmanstrofee.nl

NUMMER 1 / TON DOLMANS TROFEE 2020
Geachte ondernemers en wielervrienden,

SPONSORPAKKETTEN 2020
Hoofdsponsor / naamgever
2.500 euro

Hoofdsponsor / naamgever andere categorieën, zoals ploegenrit.
Advertentie in programmaboekje of technische gids (1/1 pagina).
2 x VIP diner tafel (in totaal 12 personen), uitnodiging wielercafé,
Ploegentijdrit deelnamebewijs (4 renners)
Maximale vermelding in de publicaties van de Nummer 1/TDT
6 spandoeken van 25 meter in de start/finishstraat.

Diamant pakket
1.000 euro

Advertentie in programmaboekje of technische gids (1/2 pagina)
1 VIP diner tafel voor 6 personen, uitnodiging wielercafé.
Ploegentijdrit deelnamebewijs (4 renners)
Vermelding in de publicaties van de Nummer 1/TDT
4 spandoeken ter lengte van 15 meter in de start/finishstraat

Goud pakket
750 euro

Advertentie in programmaboekje of technische gids (1/2 pagina)
VIP diner voor 2 personen, uitnodiging wielercafé.
Ploegentijdrit deelnamebewijs (4 renners)
vermelding in de publicaties van de Nummer 1/TDT
2 spandoeken ter lengte van 8 meter in de start/finishstraat

Zilver pakket
500 euro

Advertentie in programmaboekje of technische gids (1/4 pagina)
VIP diner voor 2 personen, uitnodiging wielercafé
vermelding in de publicaties van de Nummer 1/TDT
2 spandoeken ter lengte van 8 meter in de start/finishstraat

Brons pakket
250 euro

VIP diner voor 1 persoon, uitnodiging wielercafé
Vermelding op de website: www.tondolmanstrofee.nl
1 spandoek ter lengte van 4 meter in de start/finishstraat

Carbon pakket
125 euro

Uitnodiging wielercafé
Vermelding op de website: www.tondolmanstrofee.nl
1 spandoek ter lengte van 4 meter in de start/finishstraat

De NUMMER 1/ Ton Dolmans Trofee is een Limburgse klassieker waar de winnaar een topper is.
Een koers, onderdeel uitmakend van de Limburg Cycling Classics, die de laatste jaren is uitgegroeid
tot de zwaarste klassieker in Nederland. Dit jaar vindt deze wedstrijd plaats op 3 mei 2020, in het centrum
van Stein. Het wielerevenement wordt gehouden in combinatie met het MeifeStein, een samenwerking
tussen voorjaarskermis, de Meimarkt en onze wielerkoers. Een mooie combinatie waar wij trots op zijn.
Ook met NUMMER 1 hebben we een naamsponsor gevonden die ons jaren in financiële zin wil steunen.
Daarbij krijgen wij publicitair een gigantische exposure middels de mei-uitgave van NUMMER 1.
Samen met de NUMMER 1 kunnen wij weer een interessante propositie aanbieden voor onze sponsoren
en de wielerliefhebbers in Zuid-Limburg en in het bijzonder wielerplaats nummer 1: Stein!
Met de samenwerking van NUMMER 1 met de Ton Dolmans Trofee, en de extra aandacht in NUMMER 1
(vrijwel maandelijks verspreid samen met dagblad De Limburger, met ruim 125.000 abonnees),
L1 sport, Streekomroep Bie Os, tv en radio met bereik in de hele Westelijke Mijnstreek en diverse
dag- en weekbladen wordt de impact van onze klassieker weer groter! Natuurlijk ontbreken we niet
op social media, flyers en posters in het publieke domein. De zichtbaarheid van deze wedstrijd en de
evenementen voorafgaande aan deze klassieker worden zorgvuldig en uitgebreid gepost en geven
cachet en een boost aan deze topklassieker in Zuid-Limburg.
Om deze wedstrijd te organiseren zijn we afhankelijk van u als sponsor. Ennn... we hebben dit jaar
een extraatje voor onze sponsors en de wielerliefhebbers, een heus wielercafé op 24 april 2020 bij
Café de Dikke in Elsloo mede georganiseerd door de Vrienden Club van 100. Waar wij met
de wielerlegenden van vroeger en heden uit Zuid-Limburg samenkomen en wij u allen een onvergetelijke
avond willen bezorgen. Daarnaast willen wij de VIP-avond omzetten in een sponsor VIP Diner in een
representatieve locatie, zoals u van ons doorgaans gewend bent. Daardoor bent u in de gelegenheid
tafels/couverts te kopen waarbij u met 6 gasten, medewerkers of relaties, echte netwerkgesprekken
kunt aangaan. Dit onder genot van een heerlijk diner en een passend wijnarrangement.
We zullen zoals u het van ons gewend bent de avond opluisteren met muziek en amusante sprekers.
Dit diner wordt, onder voorbehoud, gehouden op vrijdag 1 mei 2020.

Vriend
50 euro
Bergprijs
250 euro
Extra VIP diner kaarten*
150 euro

Uitnodiging wielercafé
Vermelding op de website: www.tondolmanstrofee.nl
Vermelding in het programmaboekje of de technische gids
Uitnodiging wielercafé. Iedere ronde vermelding door de speaker.
Extra VIP diner kaarten per couvert
*Mogelijk vanaf een brons-pakket.

Hebt u interesse in dit dinerarrangement of voor een van de volgende nieuwe pakketten

De winnaar van de ploegentijdrit krijgt een gratis 1/1 pagina full-color in een van de uitgaven van 2020 in NUMMER 1.

dan meld u dit zo snel mogelijk aan bij onze sponsorcommissie.

Natuurlijk is ook in onderling overleg mogelijk om sponsoring in natura te ontvangen. De financiële waarde wordt door
de sponsorcommissie beoordeeld in een pakketvorm. Neem hiervoor contact op met de sponsorcommissie.

Samen bouwen we verder aan deze prachtige wielerklassieker in Zuid-Limburg.

Stuur een e-mail naar sponsorcie@tondolmanstrofee.nl
Met hartelijke wielergroet,

Iedere financiële bijdrage is ook mogelijk zonder vermelding. Prijzen, behoudens donaties, zijn exclusief btw.

Organisatie NUMMER 1/ TON DOLMANS TROFEE 2020

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

