
6 . De mogelijkheden  
Wij hebben alle mogelijkheden om onze stichting te ondersteunen onderverdeeld in de volgende categorieën:  
 

Hoofdsponsor - contractperiode van 4 jaar (vanaf € 10.000,00 per jaar)  
Omschrijving: Als hoofdsponsor steunt u onze stichting met een bijdrage in geld, goederen of diensten  
t.w.v. minimaal € 10000,00. Dit kan zijn in contanten, maar uiteraard staan wij ook open voor andere  
vormen zoals dienstenlevering of kortingen zolang het minimaal € 10.000 betreft per jaar.  
 
Tegenprestatie: Als Hoofdsponsor ontvangt u van ons de volgende tegenprestatie:  
# exclusiviteit als hoofdsponsor en naamgever aan evenement  

# website: full size (468x60px) banner bovenaan homepage  

# website: profielpagina bestaande uit logo of foto, profieltekst en volledige NAW gegevens  

# Flyers: logo op voorzijde flyers 

# Posters: Bedrijfslogo groot op posters  

# Podium: Bedrijfslogo groot op achterwand  

# Bedrijfslogo in programmaboekje en in advertentie(s) regionaal dagblad.  

# Bedrijfslogo op startnummers individuele en estafette marathon, herinneringen deelnemers en shirts 
vrijwilligers  
# Mogelijkheid tot het plaatsen van uw fysieke reclame uitingen (vlaggen/spandoeken) in nabijheid van start, 
doorkomst en/of finish tijdens de Marathondag.  
# 25 kaarten (vrij op naam) tav relatie evenement op de finishlocatie van de Marathondag  

# 10 startbewijzen voor een willekeurige afstand op de Marathondag  

# omroepen bedrijfsnaam tijdens Marathondag  

# marathonkrant: 1/1 pagina advertentie (€ 1.000,-)  
Dit pakket is reeds ingevuld vanaf onze eerste editie door: LOGUS - DE HOOP BOUWCENTER 

Topsponsors (vanaf € 2.500,00 per jaar)  
Omschrijving: Als sponsor steunt u onze stichting met een bijdrage in geld, goederen of diensten t.w.v. 
minimaal 2500 euro. Dit kan zijn in contanten, maar uiteraard staan wij ook open voor andere vormen zoals 
dienstenlevering of kortingen zolang het minimaal 2500 euro betreft per jaar.  
 
Tegenprestatie: Als Topsponsor ontvangt u van ons de volgende tegenprestatie:  
# website: bedrijfslogo (100x100dpi) onderaan homepage  

# website: profielpagina bestaande uit logo of foto, profieltekst en volledige NAW gegevens  

# Posters: Bedrijfslogo op posters  

# Podium: Bedrijfslogo groot op achterwand  

# Bedrijfslogo in programmaboekje  

# Bedrijfslogo op shirts.  

# Mogelijkheid tot het plaatsen van 6 fysieke reclame uitingen (standaard vlaggen/spandoeken) voor start, 
doorkomst en/of finish tijdens de Marathondag.  
# 10 kaarten (vrij op naam) tav relatie evenement op de finishlocatie van de Marathondag  

# 5 startbewijzen voor een willekeurige afstand op de Marathondag  

# omroepen bedrijfsnaam tijdens Marathondag  

# Marathonkrant: 1/2 pagina advertentie (t.w.v. € 500,-)  
 
Sponsors (vanaf € 1.000,00 per jaar)  
Omschrijving: Als sponsor steunt u onze stichting met een bijdrage in geld, goederen of diensten t.w.v. 
minimaal 1000 euro. Dit kan zijn in contanten, maar uiteraard staan wij ook open voor andere vormen zoals 
dienstenlevering of kortingen zolang het minimaal 1000 euro betreft per jaar.  
 
Tegenprestatie: Als Sponsor ontvangt u van ons de volgende tegenprestatie:  
#website: profielpagina bestaande uit logo of foto, profieltekst en volledige NAW gegevens  



# Posters: Bedrijfslogo op posters  

# Podium: Bedrijfslogo op achterwand  

# Bedrijfslogo in programmaboekje  

# Mogelijkheid tot het plaatsen van 3 fysieke reclame uitingen (standaard vlaggen/spandoeken) voor start, 
doorkomst en/of finish tijdens de Marathondag.  
# 7 kaarten (vrij op naam) tav relatie evenement op de finishlocatie van de Marathondag  

# 3 startbewijzen voor een willekeurige afstand op de Marathondag  

# omroepen bedrijfsnaam tijdens Marathondag  

# Marathonkrant: 1/4 pagina advertentie (t.w.v. € 250,-)  
 

Subsponsors (vanaf € 500,00 per jaar)  
Omschrijving: Als Subsponsor steunt u onze stichting met een bijdrage in geld, goederen of diensten t.w.v. 
minimaal € 500,00. Dit kan zijn in contanten, maar uiteraard staan wij ook open voor andere vormen zoals 
dienstenlevering of kortingen zolang het minimaal € 500 betreft per jaar.  
 
Tegenprestatie: Als subsponsor ontvangt u van ons de volgende tegenprestatie:  
# website: profielpagina bestaande uit logo of foto, profieltekst en volledige NAW gegevens  

# Podium: Bedrijfslogo op achterwand  

# Bedrijfslogo in programmaboekje  

# Mogelijkheid tot het plaatsen van 2 fysieke reclame uitingen (standaard vlaggen/spandoeken) voor start 
en/of finish tijdens de Marathondag.  
# 5 kaarten (vrij op naam) tav relatie evenement op de finishlocatie van de Marathondag  

# 1 startbewijs voor een willekeurige afstand op de Marathondag  

# omroepen bedrijfsnaam tijdens Marathondag  
 
Vrienden van de Marathon (vanaf € 100,00 per jaar)  
Omschrijving: Een vriend van de Marathon van Zeeuws-Vlaanderen is een bedrijf of particulier die ons op een 
andere wijze, dan vermeld bij bovenstaande vier categorieën, ondersteunt. Veelal gaat het hier om kleinere - 
maar niet minder belangrijke – bijdragen, maar het kan ook gaan om een anonieme bijdrage.  
U kunt al vriend worden vanaf € 100,00 per jaar.  
 
Tegenprestatie: Als Vriend van de marathon ontvangt u van ons de volgende tegenprestatie:  
# website: vermelding van (bedrijfs)naam en plaatsnaam op website  

# 2 kaarten (vrij op naam) tav relatie evenement op de finishlocatie van de Marathondag  

# Mogelijkheid tot het plaatsen van 1 fysieke reclame uiting (standaard vlag/spandoek) voor finish tijdens de 
Marathondag.  
 


