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“VAN 15 TOT 16 OKTOBER 2022
ZAL DE INTERNATIONALE GP OISTERWIJK 2022 

PLAATSVINDEN.

MET UW MEDEWERKING KUNNEN DEZE DAGEN 
EEN NOG GROTER SUCCES WORDEN DAN DE 

VOORGAANDE JAREN!”





Beste lezer,

Bedankt dat u interesse toont in de 

sponsormogelijkheden voor onze veldrit. 

Naast de Internationale UCI c.2 wedstrijd op 

zondag 16 oktober 2022 organiseren wij op 

zaterdag 15 oktober jeugdwedstrijden. In totaal 

verwachten wij  dit weekend een dikke 600 

renners aan het vertrek. 

Wij zijn de Stichting Wielerronde Moergestel/

Oisterwijk met als doelstelling de 

sportbeoefening door jeugd te promoten. 

Als organisatie zonder leden zijn wij voor 

de organisatie van dit evenement volledig 

afhankelijk van sponsorbijdragen. 

Wij rekenen graag op uw ondersteuning. 

Naast een mooie MVO bijdrage (fi scaal 

voordelig) bieden wij volop mogelijkheden voor 

netwerkmogelijkheden en exposure. 



GP OISTERWIJK 
HÉT

INTERNATIONALE 
CYCLOCROSS EVENT 

IN BRABANT. 

INTERNATIONALE UCI STATUS

CYCLOCROSS 

INTERNATIONALE UCI STATUS



Wij bieden onze partners volop exposure 

mogelijkheden. Ook leent ons evenement met 

zijn hospitality programma zich uitstekend om 

relaties te ontvangen of andere ondernemers 

op een ongedwongen wijze te ontmoeten.

In deze brochure presenteren wij diverse 

pakketten waarmee wij een samenwerking 

kunnen aangaan.

Wij begroeten u graag!

HOSPITALITY
GP OISTERWIJK



ELK JAAR GROEIT 
HET AANTAL 

DEELNEMERS EN 
BEZOEKERS.





GP OISTERWIJK 2022 IS HÉT SPORTIEVE 
EVENEMENT OM UW NAAM, PRODUCT OF 

DIENST TE PROMOTEN IN EEN FORMELE EN 
INFORMELE SFEER. 

MARKETING, MAAR DAN ANDERS.



Het betreft hier standaardpakketten maar 

maatwerk is in overleg mogelijk.

*  Ontvangst in onze hospitality unit aan het    

 parkoers met ontvangst, lunch en borrel na    

 afl oop.

**  Dagelijks passeren op de A58 maar liefst 82.000   

 voertuigen dit bord.

*** Advertentie regionale bladen met een oplage   

 van 12.000.

PAKKETTEN

Sponsorpakketten
GP OISTERWIJK

Goud
5000,-

Zilver
3000,-

Brons
1500,-

MKB
500,-

VIP-arrangement 
(twv €75,-) *

14 kaarten 
met uw eigen 
business tafels 

8  kaarten 
met uw eigen 
business tafel

4 2

Deelname veldrit clinic, 
vrijdagmiddag. Onder leiding 
van een bekende ex-prof incl. 
catering.

6 kaarten 4 kaarten 2 kaarten 1 kaart

Huldiging categorie Ja Ja Ja Nee

Uw logo op fi nishboog Ja Nee Nee Nee

Uw logo op 
aankondigingsborden langs 
A58 en invalswegen **

Ja Nee Nee Nee

Adoptie spectaculair deel 
van parkoers (trap, zandbak, 
hoogste punt) met eigen 
reclame uitingen

Ja Nee Nee Nee

Spandoeken in fi nishstraat 8 4 2 Nee

Spandoeken aan parkoers 4 2 2 2

Logo op achtergronddoek 
podium

Vermelding op website en 
social media

Advertentie full color  in 
speciale uitgave regionale 
weekbladen ***

1/4 pagina 1/8 pagina 1/16 pagina 1/32 pagina

Reclame door microfonist

Promotie en sampling 
mogelijkheden Ja Ja Nee Nee



VIP ARRANGEMENT 
GP OISTERWIJK

Op zondag bieden wij een zeer verzorgd VIP arrangement. Dit in de direct nabijheid van het parkoers. U hebt 

daarbij prachtig zicht op het parkoers en de renners komen pal aan het aansluitende terras voorbij. 

Uw gasten zal het aan niets ontbreken. Zij ontvangen een gratis kaart voor de VIP parking.  Na ontvangst (vanaf 

11.00 uur)  met koffi e en iets lekkers serveren wij een verzorgde lunch. Daarna onbeperkt  dranken (receptie 

assortiment) en diverse hapjes. Na de laatste categorie interviewen wij de winnaar en kan u  vragen stellen. Kaarten 

hiervoor zijn los verkrijgbaar voor €75,- per stuk. Wilt u uw sponsorpakket uitbreiden met extra VIP arrangementen 

dan ontvangt u een korting van 10% op de reguliere prijs.



MKB

500,-

BRONS

1500,-

ZILVER

3000,-

GOUD

5000,-

Business to business event

Exposure via social media

Publiciteit voor- tijdens en na het event

Sportief event met impact

DE KANSEN VOOR UW ORGANISATIE



“GP OISTERWIJK
IS EEN GEWELDIG 

EVENT”



AANVULLENDE 
SPONSORMOGELIJKHEDEN

DRANGHEK 
1 SPANDOEK

200,-

DRANGHEK
2 SPANDOEKEN

300,-

Overige sponsormogelijkheden (op aanvraag):

- Uw logo op rugnummers

- Kledingsponsor voor onze vrijwilligers

- Maatwerk
DRANGHEK



IN HET NIEUWS!
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