#wandelmee

Ik sponsor
mee!
De mooiste vierdaagse
van Nederland

De Achterhoekse
Wandelvierdaagse
12 km | 20 km | 30 km | 40 km

Ook dagdeelname!

Aandacht van tienduizenden
lopers & volgers
Heeft u iets met bewegen, wandelen of gewoon met deze prachtige regio.
En wilt u met uw bedrijf gezien worden door tienduizenden volgers en
wandelaars van de Achterhoekse Wandelvierdaagse? Sponsor dan mee!

Wat goed lopende cijfers:
Doelgroep:
tussen de
20 en 60 jaar

5.000+ DM
10.000+

social
2.000+ views
lopers per dag
Meer dan 15.000
bezoekers op de
website per maand

1.000+
Facebook

250.000+

krant, billboards

Sponsormogelijkheden
Hoofdsponsor
€ 5.000,-

• Mogelijke vermelding op drukwerk, zoals briefpapier, e-mailings en flyers,
advertenties en abri’s (uitsluitend bij een contract van minimaal 3 jaar)
• Banner met link naar eigen bedrijf op onze site.
• Herkenning, in overleg, plaatsing bij start en finish, afhankelijk van de beschikbare ruimte.
• Advertentie 100 x 45 mm in de 4 uit te geven dagbulletins.
• Maximale korting voor leden van de sponsor5,- p.p.
• Minimaal € 5.000,- per jaar gedurende drie jaar.
(meerdere hoofdsponsors in overleg)
• Aandacht in e-mailingen.

€ 500,-

€ 1.500,-

Co-sponsor

Sub-sponsor

• Mogelijke vermelding op drukwerken, zoals
briefpapier, e-mailing en flyers (uitsluitend bij
een contract van minimaal 3 jaar)
• Banner met link naar eigen bedrijf op onze site.
• Advertentie 65 x 35 mm in de 4 uit te geven
dagbulletins.
• Minimaal € 1.500,- per jaar.
• Aandacht in e-mailingen.

• Banner met link naar eigen bedrijf op onze site.
• Mogelijkheid plaatsing advertentie, afmeting
65 x 35 mm in de 4 uit te geven dagbulletins.
• Minimaal € 500,- per jaar.
• Aandacht in e-mailingen.

Diverse mogelijkheden
Advertentie sponsor

€?

Rugzak op maat
Echt een pakket op maat samenstellen? In overleg zijn er veel opties. Voor alle mogelijkheden
geldt dat deze eventueel naar wens individueel
ingevuld kunnen worden. Voor uw wensen en
vragen kunt u mailen naar: info@aw4d.nl

• In de 4 dagbulletins afhankelijk van beschikbare ruimte.
• Afmeting 100 x 45 mm = € 250,• Afmeting 65 x 35 mm = € 175.-

Overnachtingsadressen
• naamsvermelding op de site € 25,• naamsvermelding met link naar eigen bedrijf, € 75,-

Watersponsor
• Minimaal € 500,• flesje met eigen wikkel voor alle deelnemers.
• Vermelding op de site met link.

Daar waar
je doelgroep
kijkt!

Via een rustplek het
meest effectieve bereik
Samen kijken we graag naar uw doelstellingen en hoe wij uw doelgroep
optimaal kunnen bereiken. Inmiddels hebben wij als organisatie jarenlange
ervaring in het organiseren van dit evenement. We maken graag tijd om uw
wensen en eisen te bespreken. Voor het meest effectieve bereik.

Contact
Direct overleg of persoonlijk contact?
Bel ons via 06 - 46 13 55 24
Mailen kan ook via info@aw4d.nl

@aw4daagse
www.aw4d.nl

