
Doordachte sponsoring levert een win-winsituatie op: niet alleen draagt u bij aan het voortbestaan en de door-
gang van Trekkertrek Nieuw Wehl, maar ook versterkt u de regionale naamsbekendheid van uw onderneming.

UW VOORDELEN: 
•  Met jaarlijks circa 2000 bezoekers en 80 deelnemers is Trekkertrek Nieuw Wehl een van de grotere 

evenementen in de regio en daarmee een uitstekend medium voor een groot regionaal bereik.
•  Met meer dan 1500 volgers op Facebook liggen er ook digitaal kansen voor u klaar.

•  Door de laagdrempeligheid en gezelligheid trekt het evenement bezoekers aan uit alle leeftijdsklassen.
•  Dankzij het goed verlichte terrein is uw reclame zowel overdag als `s avonds duidelijk zichtbaar.
•  Het sterke imago van het evenement leent zich er uitstekend voor om de professionele identiteit van 

uw onderneming te versterken op informele wijze.
• Door uw naam te verbinden aan de stichting legt u bovendien een sympathieke link met de regio.

•  Daarnaast heeft u als sponsor tijdens het evenement uitstekende mogelijkheden om in een 
ontspannen en ongedwongen sfeer te communiceren met uw doelgroep.

TREKKERTREK
NIEUW WEHL

TREKKERTREK
NIEUW WEHL

‘N GEMOEDELIJK WEEKEND
 VOOR JONG EN OUD! 

Stichting Trekkertrek Nieuw Wehl organiseert jaarlijks een tractor-
pullingevenement. Dankzij een goede en positieve organisatie is 
inmiddels een regionaal evenement neergezet met meer dan 80 
deelnemers en circa 2000 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 
weet Trekkertrek Nieuw Wehl zich hierbij te 
vernieuwen zonder daarbij de charme van de 
kleine opzet uit het oog te verliezen.

SPONSORKAART 
Elke sponsor, zowel klein als groot, is bij Trekkertrek Nieuw Wehl meer dan welkom. 
Er zijn dan ook diverse sponsormogelijkheden, zodat u de vorm van sponsoring 
kunt kiezen waarbij u zich het prettigst voelt. Op deze kaart staan de meest voor-
komende sponsormogelijkheden vermeld, maar de lijst is zeker niet uitputtend. 
Uw ideeën en suggesties zijn meer dan welkom! Doet u mee? Wij hopen snel 
kennis met u te mogen maken!

WAAROM SPONSOR WORDEN?



VOERTUIG / STAND  €150,- 
 Inclusief 2 toegangskaarten

NAAMSPONSORING KLASSE  €50,-
Koppel uw bedrijfsnaam aan een van de zes verschillende klassen. 
Uw naam staat dan vermeld op de website, in het programmaboekje 
en wordt omgeroepen tijdens het evenement.

RECLAMEBORD / VLAG  €50,-

ADVERTENTIE PROGRAMMABOEKJE  V.A. €30,- 
Uw advertentie wordt full colour geplaatst in het veelgelezen programma- 
boekje (formaat A5) met een oplage van c.a. 800 exemplaren: 
1/1 pagina €70,- /   1/2 pagina €50,- /  1/4 pagina €30,-

PRODUCTSPONSORING  IN OVERLEG
U kunt ook sponsoren in de vorm van producten en/of diensten. 
Heeft u hierover zelf ideeën of wilt u graag dat wij met u  
meedenken? Laat het ons gerust weten!

HOOFDSPONSORING  €500,- 
 Logo op homepage
 Logo met link op sponsorpagina 
Ruime promotieruimte op wedstrijdterrein 
4 reclameborden/vlaggen (zelf aan te leveren)
 Logo/bedrijfsnaam op poster, flyer en entreekaarten
1/1 advertentie in programmaboekje (zelf aan te leveren)
6 toegangskaarten 
6 consumpties 
 Regelmatige vermelding door de omroeper tijdens het evenement 

SUBSPONSORING  €250,- 
 Logo met link op sponsorpagina
Plaatsing van 1 voertuig of kraam op wedstrijdterrein
2 reclameborden/vlaggen (zelf aan te leveren)
1/2 advertentie in programmaboekje (zelf aan te leveren)
4 toegangskaarten 
 Regelmatige vermelding door de omroeper tijdens het evenement 

INSTAPSPONSORING  €100,- 
 Logo met link op sponsorpagina
1 reclamebord/vlag (zelf aan te leveren)
1/4 advertentie in programmaboekje (zelf aan te leveren)
2 toegangskaartenSP
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INTERESSE?Bel 06-24583400 of mail naar

 sponsoring@trekkertreknieuwwehl.nl 

We spreken graag met u af voor
 een vrijblijvend gesprek!

TARIEVEN


