
	  

	  

 



	  

	  

 
Wat vijf jaar geleden onder jongeren als 
grap is begonnen is nu uitgegroeid tot een 
tweedaags evenement dat voor alle 
leeftijden interessant is. Plezier voor 
iedereen is hierbij nog steeds het 
uitgangspunt. Elk jaar probeert 
Trekkertrek Nieuw Wehl zich hierbij te 
vernieuwen zonder daarbij de charme van 
de kleine opzet uit het oog te verliezen. 
 
Waarom heeft Trekkertrek Nieuw 
Wehl sponsors nodig? 
Onmisbaar hierbij is de hulp van de 
sponsors. Om er ook in 2014 weer een 
mooi evenement van te maken doen wij 
een beroep op uw financie ̈le bijdrage. 
Sponsoring is voor Trekkertrek Nieuw 
Wehl geen doel op zich. Het is echter een 
belangrijk middel om ons evenement 
laagdrempelig te houden en tegelijkertijd 
naar een hoger niveau te tillen. Iedere 
sponsor is bij Trekkertrek Nieuw Wehl 
meer dan welkom. Zowel kleine als grote 
sponsors. Voor elk budget zijn er 
sponsormogelijkheden. Doet u mee? 
 
Wat kunt u allemaal sponsoren? 
Met deze sponsorbrochure willen we u 
informeren over de mogelijkheden die 
Trekkertrek Nieuw Wehl u biedt. Deze 
brochure beschrijft de belangrijkste/meest 
voorkomende sponsormogelijkheden, 
maar is zeker niet uitputtend. Uw ideeën 
en suggesties zijn meer dan welkom. 
Enkele suggesties die nog zouden kunnen: 
naamsverbinding van de klassen en 
naamsverbinding op de vrijwilligersshirts. 

 
Waarom zou u sponsoren? 
Er is een groot aantal redenen om 
Trekkertrek Nieuw Wehl te sponsoren. 
Deze kunnen voor iedereen verschillend 
zijn, zoals: vergroten van 
naamsbekendheid, betrokkenheid bij 
Trekkertrek Nieuw Wehl, maatschappelijk 
verantwoord ondernemen, het versterken 
van bestaande relaties of het opdoen van 
nieuwe relaties, verbeteren van uw 
concurrentiepositie, verbeteren van uw 
uitstraling, positieve publiciteit. Kortom er 
zijn vele redenen om Trekkertrek Nieuw 
Wehl te sponsoren. Wij zijn benieuwd 
naar die van u of uw bedrijf. 
 
Wij hopen snel kennis met u te mogen 
maken om over de inhoud van deze 
brochure van gedachte te wisselen. Wilt u 
een afspraak maken, dan kunt u altijd 
contact opnemen met Sjoerd Reuling, te 
bereiken per telefoon op 06-24583400 
en/of per e-mail via 
sponsoring@trekkertreknieuwwehl.nl. 
 
Met deurdonderende groet, 
 
De organisatie Trekkertrek Nieuw 
Wehl 
 
Kijk op www.trekkertreknieuwwehl.nl.  
 
Belangrijk: Om het inschrijven voor 
iedereen zo eerlijk mogelijk te houden 
kunnen wij sponsoren geen 
deelnamegarantie voor de wedstrijd geven. 
	  

Trekkertrek Nieuw Wehl vindt in 2014 plaats op zaterdag 19 en zondag 20 
juli. In 2014 belooft Trekkertrek Nieuw Wehl weer ouderwets gezellig te 
worden met ruimte voor meer dan 80 deelnemers en een geschat 
bezoekersaantal van circa 1400 mensen. Voor jong en oud wordt er 
geprobeerd een mooi programma samen te stellen met onder andere een 
knallend tentfeest en voldoende speelmogelijkheden voor de jeugd.  
	  

GAS OP DIE KRUKAS MET 
TREKKERTREK NIEUW WEHL  



	  

	  

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  

 
Subsponsoring                       € 250,00 
• Logo met link op sponsorpagina van 

onze website   
• Twee reclameborden/vlag (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  
  

Hoofdsponsoring                   € 500,00 
• Logo op beginpagina van onze website 
• Logo met link op sponsorpagina van 

onze website   
• Ruimte om uw bedrijf te promoten op 

het wedstrijdterrein  
• Drie reclameborden (zelf aan te 

leveren) 
• Vlag op het wedstrijdterrein (zelf aan 

te leveren) 
• Logo/bedrijfsnaam op poster en flyer 
• 1/1 advertentie in 

programmaboekje (A5 formaat) 
• 6 toegangskaarten  
• 6 consumpties  
• Regelmatige vermelding door de 

omroeper tijdens het evenement 

	  
Website                   € 25,00 
Uw logo, bedrijfsnaam en eventueel een 
link naar uw eigen website worden dan 
gedurende 1 jaar lang op de sponsorpagina 
van onze website geplaatst.  
 
Programmaboekje                                                               
A5 formaat en zwart/wit)  
• 1/4 pagina (9x6 cm)               € 30,00 
• 1/2 pagina (9x13 cm)             € 45,00 
• 1 pagina (19x13cm)               € 70,00 
 
Reclameborden                                                                    
• 1 reclamebord          € 50,00 
• 2 reclameborden                   € 90,00 
  
Voertuig/stand                       € 150,00 
Met 2 toegangskaarten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trekkertrek Nieuw Wehl heeft een aantal pakketten samengesteld 
waaruit u kunt kiezen. Elk pakket is uiteraard nog aan te passen naar 
uw eigen wensen. Alle onderdelen die genoemd zijn zijn ook los te 
verkrijgen. 

	  

SPONSORMOGELIJKHEDEN  

Interesse in de diverse mogelIjkheden van Trekkertrek Nieuw Wehl? 
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. 
  


