
 

Ruim 8000 bezoekers / uitzonderlijk groot bereik via Social Media / uw naam verbonden 

met een zeer gewaardeerd en populair evenement! 

 
 

 

 

Platina    
 10 vrijkaarten grote rodeo / 10 vrijkaarten club- en ladycross 

 50 consumptiebonnen 

 Maximaal 4 spandoeken op terrein. (gegarandeerde plaats in de driehoek) 

 1 hele pagina t.b.v. advertentie in het programmaboekje 

 Vernoeming op bokaal van specifieke klasse. Finale zal middels uw naam en bokaal worden 

aangekondigd 

 Omroepen tijdens de wedstrijden 

 Prominente plaats op de ASVD website en vernoeming op Facebook 

 Mogelijkheden voor bedrijfsauto op terrein of ander reclamemateriaal in overleg 

 Platina sponsoren mogen hun eigen klasse (waarvan de bokaal naar vernoemt is) zelf 

afvlaggen 

OPTIE: A3 poster op de bierkarretjes die de gehele dag op het terrein voor het publiek 

langstrekken. De A3 poster wordt voor u verzorgd door de ASVD. Let wel: vol is vol! 

OPTIE: A.S.V.D. drukt na aanlevering logo het spandoek tegen tarief van € 25,- (3x1 meter) 

 

Goud    
 6 vrijkaarten grote rodeo / 6 vrijkaarten club- en ladycross 

 18 consumptiebonnen 

 Maximaal 3 spandoeken op het rodeoterrein (één in de driehoek verzekerd) 

 1 hele pagina t.b.v. advertentie in het programmaboekje 

 Omroepen tijdens de wedstrijden 

 Prominente plek op de ASVD website en vernoeming op Facebook 

 Bedrijfsauto op terrein 

OPTIE: A3 Poster op drankkarretjes. P.st. € 50,-. Drukwerk wordt door de ASVD verzorgd Let 

wel: vol is vol! 

OPTIE: A.S.V.D. drukt na aanlevering logo het spandoek tegen tarief van € 25,- (3x1 meter) 
 

Zilver    
 4 vrijkaarten grote rodeo / 4 vrijkaarten club- en ladycross 

 8 consumptiebonnen 

 Maximaal 2 spandoeken op het rodeoterrein 

 1 hele pagina t.b.v. advertentie in het programmaboekje 

 Omroepen tijdens de wedstrijden 

 Prominente plek op de ASVD website en vernoeming op Facebook 

OPTIE: A3 Poster op drankkarretjes. P.st. € 50,- Drukwerk wordt door de ASVD verzorgd. Vol 

is vol! 

 

Sponsorpakketten 2018 
Autosport Vereniging Denekamp 

 



 

Ruim 8000 bezoekers / uitzonderlijk groot bereik via Social Media / uw naam verbonden 

met een zeer gewaardeerd en populair evenement! 

Brons    
 2 vrijkaarten grote rodeo / 2 vrijkaarten club- en ladycross 

 1 spandoek op het rodeoterrein 

 ½  pagina t.b.v. advertentie in het programmaboekje 

 Prominente plek op de ASVD website  

OPTIE: A3 Poster op drankkarretjes. P.st. € 50,- Drukwerk wordt door de ASVD verzorgd  

(Vol = Vol) 

  

Programmaboekje ¼  1 vrijkaart grote rodeo /  1 vrijkaart  club- en ladycross 

 

 

Rodeoteampakket   

 Speciaal voor rodeoteams. Zelfde als Brons pakket. Rodeoteam kan een foto aanleveren 

welke op Facebook gepubliceerd zal worden. Doorgaans een bereik van circa 20.000 mensen 

 

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met reclame@asvd.nl 
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