
Ronde van Pijnacker

Basispakket E 250
Vlaggen en spandoeken langs het parcours
Ether reclame tijdens de wedstrijden (1x per keer)
Advertentie in de wielerkrant (standaard formaat)
Advertentie in programmaboekje
(standaard formaat) 
Sponsorvermelding op de website
(standaard formaat) 
VIP kaarten (2x)

Brons E 500
Vlaggen en spandoeken langs het parcours
Ether reclame tijdens de wedstrijden (2x per keer)
Advertentie in de wielerkrant ( groter formaat) 
Advertentie in programmaboekje (groter formaat)
Sponsorvermelding op de website 
(2x standaard formaat)
VIP kaarten (4x)

Premies met naamsvermelding
Vermelding op digibord non stop reclame

Voor autosponsoring en meer info over de sponsormogelijkheden, neem contact met ons op:

Andre Remmerswaal tel. 06-55794507    email: andre@rondevanpijnacker.nl

De wielerkrant heeft een oplage van 33.000 exemplaren en wordt huis aan huis verspreid in: 
Pijnacker, Delfgauw, Nootdorp en Oude LeedeSponsormogelijkheden 61e Wielerronde van Pijnacker 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
Basispakket € 250  
 
Vlaggen en spandoeken langs het parcours 
Ether reclame tijdens de wedstrijden (1x per keer) 
Advertentie in de wielerkrant (standaard formaat) 
Advertentie in programmaboekje (standaard formaat)  
Sponsorvermelding op de website(standaard formaat)  
VIP kaarten (2x) 
 
Brons € 500 
 
Vlaggen en spandoeken langs het parcours 
Ether reclame tijdens de wedstrijden (2x per keer) 
Advertentie in de wielerkrant ( groter formaat)  
Advertentie in programmaboekje (groter formaat) 
Sponsorvermelding op de website 2x standaard formaat) 
VIP kaarten (4x) 
 
Vermelding op de sponsorwand (standaard formaat) 
Premies met naamsvermelding 
Vermelding op digibord non stop reclame 
 
Zilver  € 750 
 
Vlaggen en spandoeken langs het parcours 
Ether reclame tijdens de wedstrijden (3x per keer) 
Advertentie in de wielerkrant ( groter formaat) 
Advertentie in programmaboekje (groter formaat) 
Vermelding op de sponsorwand (groter formaat) 
Sponsorvermelding op de website (3x standaard formaat) 
VIP kaarten (6x) 
 
Premies met naamsvermelding 
Vermelding op digibord non stop reclame 
Benoemen leidersprijs 
 
Goud  € 1000 
 
Vlaggen en spandoeken langs het parcours 
Ether reclame tijdens de wedstrijden (4x per keer) 
Advertentie in de wielerkrant ( grootste formaat) 
Advertentie in programmaboekje (grootste  formaat) 

Sponsormogelijkheden 61e Wielerronde van Pijnacker 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Basispakket € 250  
 
Vlaggen en spandoeken langs het parcours 
Ether reclame tijdens de wedstrijden (1x per keer) 
Advertentie in de wielerkrant (standaard formaat) 
Advertentie in programmaboekje (standaard formaat)  
Sponsorvermelding op de website(standaard formaat)  
VIP kaarten (2x) 
 
Brons € 500 
 
Vlaggen en spandoeken langs het parcours 
Ether reclame tijdens de wedstrijden (2x per keer) 
Advertentie in de wielerkrant ( groter formaat)  
Advertentie in programmaboekje (groter formaat) 
Sponsorvermelding op de website 2x standaard formaat) 
VIP kaarten (4x) 
 
Vermelding op de sponsorwand (standaard formaat) 
Premies met naamsvermelding 
Vermelding op digibord non stop reclame 
 
Zilver  € 750 
 
Vlaggen en spandoeken langs het parcours 
Ether reclame tijdens de wedstrijden (3x per keer) 
Advertentie in de wielerkrant ( groter formaat) 
Advertentie in programmaboekje (groter formaat) 
Vermelding op de sponsorwand (groter formaat) 
Sponsorvermelding op de website (3x standaard formaat) 
VIP kaarten (6x) 
 
Premies met naamsvermelding 
Vermelding op digibord non stop reclame 
Benoemen leidersprijs 
 
Goud  € 1000 
 
Vlaggen en spandoeken langs het parcours 
Ether reclame tijdens de wedstrijden (4x per keer) 
Advertentie in de wielerkrant ( grootste formaat) 
Advertentie in programmaboekje (grootste  formaat) 

Sponsormogelijkheden 62e Wielerronde van Pijnacker

Zilver  E 750
Vlaggen en spandoeken langs het parcours
Ether reclame tijdens de wedstrijden (3x per keer)
Advertentie in de wielerkrant ( groter formaat)
Advertentie in programmaboekje (groter formaat)
Sponsorvermelding op de website 
(3x standaard formaat)
VIP kaarten (6x)

Premies met naamsvermelding
Vermelding op digibord non stop reclame
Benoemen leidersprijs

Goud  E 1000
Vlaggen en spandoeken langs het parcours
Ether reclame tijdens de wedstrijden (4x per keer)
Advertentie in de wielerkrant ( grootste formaat)
Advertentie in programmaboekje  
(grootste  formaat)
Sponsorvermelding op de website 
(grootste formaat)
VIP kaarten (8x)

Premies met naamsvermelding
Vermelding op digibord non stop reclame
Benoemen leidersprijs
Redactioneel artikel in de wielerkrant
Mogelijkheid voor merchandising langs parcours
Mogelijkheid voor hospitality langs het parcours



Programma
zaterdag 17 augustus 2019

Ronde van Pijnacker

10.30 uur
Jeugd cat. 6  25 km

11.30 uur
Jeugd cat. 7  30 km

12.30 uur
Masters 40+  50 km

14.00 uur
Amateurs  60 km

15.45 uur
Elite mannen/Beloften  80 km

18.00 uur
Decathlon Dikke Banden race  2, 3 en 4 ronden

19.00 uur
Burgers 45+ 

20.00 uur
Burgers 45- 

21.00 uur
Einde programma/na borrelen bij start/finish

22.00 uur 
Afterparty Café de Guyter

Programma is onder voorbehoud wijzigingen


