Outdoor Concours
Zeddam 2017
Beste sponsor,
Voor de zesde keer organiseert PV de Liemers haar outdoor
concours op het prachtige terrein aan Montferland 1 te
Zeddam. Dit vindt plaats in het weekend van 27 en 28 mei.
Zowel beginnende ruiters en amazones als geroutineerde
dressuur- en of springruiters kunnen bij ons starten in de
verschillende klassen. Naast het feit dat wij ook dit jaar de
selectie voor de Gelderse Kampioenschappen toegewezen
hebben gekregen, voor zowel de pony’s als paarden, kunnen
wij u laten weten dat voor de pony’s ook de selectie voor
Outdoor Gelderland verreden kan worden. Outdoor Gelderland
biedt een podium aan de beste ruiters ter wereld, dit zal plaats
vinden van 28 juni tot en met 2 juli 2017.
Naast de inzet van onze vrijwilligers doen wij een beroep op u als sponsor. Zonder u kunnen wij
dit mooie evenement niet verwezenlijken. Hieronder bieden wij u diverse pakketten waaruit u kunt
kiezen hoe u uw bedrijf onder de aandacht kunt brengen bij onze bezoekers en ruiters.
Wij hopen dat u samen met ons dit outdoor concours weer tot een prachtig en sportief evenement
wilt maken waar we samen kunnen genieten van de paardensport.
Met vriendelijke groet,
PV de Liemers

Pakket Brons: t/m 100 euro
•
•
•

Reclamebord of spandoek op outdoor terrein.
Naamsvermelding op sponsorlijst op het uitslagenscherm.
Consumptiemunten 4 en 2 eetbonnen.

Pakket Zilver: t/m 150
•
•
•
•
•

Reclamebord op outdoorterrein en in binnen manege (hele jaar).
Naamsvermelding op sponsorlijst op het uitslagenscherm.
Plaatsen van artikelen/standjes in het strodorp.
Omroepen tijdens de wedstrijd.
Consumptiemunten 6 en 4 eetbonnen.

Pakket Goud: t/m 200
•
•
•
•
•
•
•

Reclamebord op outdoorterrein en in binnen manege (hele jaar).
Advertentie of logo op het uitslagenscherm.
Plaatsen van artikelen/standjes in het strodorp.
Omroepen tijdens de wedstrijd.
Logo op flyer 2018.
Logo op site PV De Liemers en Facebook.
Consumptiemunten 8 en 4 eetbonnen.

Pakket Platinum: t/m 250 euro
•
•
•
•
•
•
•

Reclamebord op outdoorterrein en in binnen manege (hele jaar).
Advertentie of logo op het uitslagenscherm.
Plaatsen van artikelen/standjes in het strodorp.
Omroepen tijdens de wedstrijd.
Logo op flyer 2018.
Logo op site PV De Liemers en Facebook.
Consumptiemunten 10 en 4 eetbonnen.

Pakket Diamant: 300 euro of meer
•
•
•
•
•
•
•
•

Reclamebord op outdoorterrein en in binnen manege (hele jaar).
Advertentie of logo op het uitslagenscherm.
Plaatsen van artikelen/standjes in het strodorp.
Omroepen tijdens de wedstrijd.
Logo op flyer 2018.
Logo op site PV De Liemers en Facebook.
Naam bedrijf koppelen aan een rubriek naar keuze.
Consumptiemunten 12 en 4 eetbonnen.

