
 

 

 



 

 

 
WIE ZIJN WIJ?  

Stichting Trekkertrek Nieuw Wehl 
organiseert jaarlijks in de maand juli een 
tractorpulling. Met een goede en 
positieve organisatie is inmiddels een  
regionaal evenement neergezet met 
meer dan 80 deelnemers en circa 1400 
bezoekers. Voor jong en oud wordt elke 
editie geprobeerd een mooi programma 
samen te stellen met onder andere een 
knallend tentfeest en voldoende 
speelmogelijkheden voor de jeugd. Elk 
jaar probeert Trekkertrek Nieuw Wehl 
zich hierbij te vernieuwen zonder daarbij 
de charme van de kleine opzet uit het 
oog te verliezen. 
 
NIEUW IN 2015 
Op dit moment zijn we bezig met de 
voorbereidingen van een 
bielemanwedstrijd op zaterdagavond 18 
juli 2015. Zo combineren we twee 
regionaal bekende krachtmetingen op 
één evenement. Deelnemers hakken 
een stam door van ongeveer 20 cm dik 
en 150 cm lang zijn. De bieleman die in 
de snelste tijd de stam doorhakt is 
winnaar. 
 

SPONSORING VAN TREKKERTREK 

NIEUW WEHL  

Goede sponsoring levert een win-

winsituatie op. Voor ons als stichting zijn de 

motieven van een dergelijke samenwerking 

waarschijnlijk duidelijk. Maar waarom zou u 

ons sponsoren? In deze brochure zetten we 

daarom graag kort uiteen wat de 

toegevoegde waarde voor uw bedrijf kan 

zijn. Tevens vindt u een overzicht van de 

diverse sponsormogelijkheden en prijzen. 

Deze brochure beschrijft de 

belangrijkste/meest voorkomende 

sponsormogelijkheden, maar is zeker niet 

uitputtend. Uw ideeën en suggesties zijn 

meer dan welkom. 

 

WAAROM SPONSOR WORDEN? 

• Met ruim 1400 bezoekers en 80 

deelnemers is Trekkertrek Nieuw Wehl een 

van de grotere evenementen in de regio en  

daardoor een groot regionaal bereik. 

 

 

• Door de toegankelijkheid en gezeligheid 

van ons evenement trekken we jaarlijks veel 

bezoekers van jong tot oud.  

• Dankzij het goed verlichte terrein is uw 

reclame op het terrein `s avonds en overdag 

duidelijk zichtbaar. 

• Indien uw bedrijf een professionele, doch 

informele identiteit wil uit- dragen, kan het 

imago van ons evenement uw identiteit 

versterken. 

• Naamsverbinding aan onze stichting 

betekent een sympathieke 

link van het bedrijf aan regionale evenement 

en trekkertrek. 

• Ook digitaal liggen er voor u kansen via 

Trekkertrek Nieuw Wehl met meer dan 

1000 volgers op Twitter en Facebook. 

• Bovendien is sponsoring van Trekkertrek 

Nieuw Wehl een prima mogelijkheid om 

in een ontspannen en ongedwongen sfeer te 

communiceren naar uw doelgroep. 

• Trekkertrek Nieuw Wehl levert diverse 

sponsormogelijkheden, waardoor u als 

sponsor een vorm van sponsoring kunt 

kiezen waarbij u zich het prettigst voelt en 

die het beste bij u past. 

 

Elke sponsor is bij Trekkertrek Nieuw Wehl 

meer dan welkom. Zowel kleine als grote 

sponsors. Voor elk budget zijn er 

sponsormogelijkheden. Doet u mee? Wij 

hopen snel kennis met u te mogen maken.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

De organisatie Trekkertrek Nieuw Wehl 

Belangrijk: Om het inschrijven voor iedereen zo 

eerlijk mogelijk te houden kunnen wij sponsoren 

geen deelnamegarantie voor de wedstrijd geven. 

 

GAS OP DIE KRUKAS MET 
TREKKERTREK NIEUW WEHL  

INTERESSE? 
Neem een kijkje op onze website 

www.trekkertreknieuwwehl.nl, bel naar 

06-24583400 of stuur een email naar 

sponsoring@trekkertreknieuwwehl.nl. 

We nemen graag contact met u op voor een 

vrijblijvend gesprek. 

 

http://www.trekkertreknieuwwehl.nl/
mailto:sponsoring@trekkertreknieuwwehl.nl


 

 

HOOFDSPONSORING        € 500,00 

 Logo op beginpagina website 

 Logo met link op sponsorpagina van 

onze website   

 Ruimte om uw bedrijf te promoten op 

het wedstrijdterrein  

 Vier reclameborden/vlaggen (zelf aan te 

leveren) 

 Logo/bedrijfsnaam op poster, flyer en 

entreekaarten 

 1/1 advertentie in 

programmaboekje (A5 formaat) 

 6 toegangskaarten  

 6 consumpties  

 Regelmatige vermelding door de 

omroeper tijdens het evenement 
 

SUBSPONSORING               € 250,00 

 Logo met link op sponsorpagina van 

onze website   

 Twee reclameborden/vlaggen (zelf aan 

te leveren) 

 1/2 advertentie in 

programmaboekje (A5 formaat) 

 4 toegangskaarten  

 Regelmatige vermelding door de 

omroeper tijdens het evenement 

 Plaatsing van één voertuig of kraam op 

het wedstrijdterrein  
 

INSTAPSPONSORING       € 100,00  
 Logo met link op sponsorpagina van 

onze website   

 1 reclamebord/vlag zelf aan te leveren) 

 1/4  advertentie in 

programmaboekje (A5 formaat) 

 2 toegangskaarten  

 

WEBSITE                   € 25,00 
Op de website van Trekkertrek Nieuw 

Wehl wordt uw logo, bedrijfsnaam en een 

link naar uw eigen website gedurende een 

jaar geplaatst. Onze website wordt jaarlijks 

36.000 keer bezocht door meer dan 3500 

unieke bezoekers. 

 

 

 

 

 

PROGRAMMABOEK                                                        
Een advertentie in ons programmaboek met 

een oplage van circa 800 exemplaren in A5 

formaat en zwart/wit  

 1/4 pagina (9x6 cm)                 € 30,00 

 1/2 pagina (9x13 cm)               € 45,00 

 1 pagina (19x13 cm)                € 70,00 

 

RECLAMEBORDEN                                                            
Kosten van reclameborden/spandoeken/ 

vlaggen zijn voor rekening sponsor. 

 1 reclamebord          € 50,00 

 Elk volgend reclamebord          € 50,00 

  

VOERTUIG/STAND             € 150,00 
Met 2 toegangskaarten  
 

PRODUCTSPONSORING      NIEUW!         
Productsponsoring kan op allerlei manieren. 

 ebt u eigen ideee n of kunnen wij met u 

meedenken? Neem dan gerust contact met 

ons op.  

 Sponsoring in goederen/diensten In 

overleg 

 

NAAMSPONSOR KLASSEN   NIEUW!         
Koppel uw bedrijfsnaam aan een van de zes 

verschillende klassen. Uw naam wordt 

vermeld op de website, het programmaboek 

en wordt omgeroepen. 

 Naamsponsor 1 klasse             € 50,00 

 

SOCIAL MEDIA                       NIEUW! 

Op Facebook en Twitter plaatsen wij in 

aanloop naar Trekkertrek Nieuw Wehl 

berichten die aan meer dan 1000 volgers. 

Een ideaal podium om ook uw berichten op 

te verspreiden. 

 Bericht op Facebook               € 30,00 

 Bericht op Twitter                  € 15,00 

 

ENTREEKAARTEN                  NIEUW! 

Plaats uw logo op de entreekaarten die aan 

deelnemers, sponsors en overigen 

ontvangen. Beperkt mogelijk         € 30,00 

 

POST DEELNEMERS               NIEUW! 

U kunt iets toevoegen aan de post die de 

meer dan 80 deelnemers ontvangen voor de 

wedstrijd.                                  In overleg 

SPONSORMOGELIJKHEDEN  


