Hoofdsponsor

contact - aanleveren
Correspondentieadres:
Stichting Tractor Pulling Oudenhoorn
Ring 10, 3227 AS Oudenhoorn
info@stpo.nl | www.stpo.nl
Advertentie aanleveren:
Uiterlijk 31 mei 2019 aanleveren via: info@stpo.nl
Borden en vlaggen aanleveren:
Wij gaan er van uit dat de sponsor zelf vlaggen en borden aanlevert. Onze
ervaring leert dat men deze toch al zelf in bezit heeft. Is dat niet het geval?
Laat het ons dan even weten! Wilt u uw vlag of bord opgehaald hebben geef ons
dan ook even een seintje.
Alle genoemde prijzen zijn excl. 21% BTW.

Hoofdsponsormogelijkheden
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Extra veel exposure voor uw bedrijf? Met uw
medewerkers of relaties een sportief dagje uit?
Bekijk hieronder de mogelijkheden.

F ull P ull hoofdsponsor

€ 2500,Ga voor Full Pull naamsbekendheid en wij zorgen voor:
• 4 VIP kaarten
• 8 reguliere toegangskaarten/vrijkaartjes
• Logo in programmaboekje, ﬂyers, posters, website
• Advertentie in programmaboekje
• Vlag op het terrein (vlag door u aan te leveren)
• Bord langs de baan (bord door u aan te leveren)
• Benoeming op social media

kan ik ook VI P KAARTEN KOPEN?
Het is mogelijk om losse VIP kaarten te kopen.
Kosten per VIP kaart: € 150,-. Max. 10 stuks per bedrijf.
Het is verder mogelijk om als sponsor reguliere toegangskaarten,
verkregen bij uw sponsorpakket, om te ruilen voor VIP kaarten.
Voor 10 toegangskaarten kan er 1 VIP kaart verkregen worden.
(waarde per ingeleverde sponsorpakket toegangskaart € 15,-).

P ower H oofdsponsor

€ 1000,Ga voor een powerful naamsbekendheid en wij zorgen voor:
• 2 VIP kaarten
• 4 reguliere toegangskaarten/vrijkaartjes
• Logo in programmaboekje
• Vlag óf bord op het terrein (vlag/bord door u aan te leveren)
• Benoeming op social media
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Sponsoren

Truck & Tractor Pulling in de Nobel
Arena in Oudenhoorn.
Top evenement op Voorne-Putten

Een 'gesmeerd' evenement, dat mag Tractor Pulling Oudenhoorn
beslist genoemd worden. Het bestuur en onze vaste groep vrijwilligers zullen er weer alles aan doen om de bezoekers veel kijk- en
luisterplezier te bezorgen. Truck en Tractor Pulling Oudenhoorn is
een echte familiedag, waarbij er meer te doen is dan alleen de
wedstrijd: markt, kinderactiviteiten, springkussens, micropulling, etc.
Langs de baan zijn diverse cateringstands met snacks, ijs en andere
delicatessen uit Oudenhoorn en omgeving.

STPO

De Stichting Tractor Pulling Oudenhoorn is opgericht in 1998
met als doel het organiseren van een tractor pulling wedstrijd in
Oudenhoorn. Al vanaf het begin kregen we hierbij de enthousiaste
en volle medewerking van de Firma Nobel die hiervoor een stuk
grond beschikbaar stelde als wedstrijdterrein (Nobel Arena). In
1999 hebben we onze eerste wedstrijd mogen organiseren, toen
nog een zogenaamde bekerwedstrijd met een iets uitgedund deelnemersveld omdat de top drie van elke klasse in het buitenland
streed om de Europese titel. Vanaf 2002 organiseren we een
oﬃciële bekerwedstrijd die meetelt voor het Nederlandse
kampioenschap.

De NTTO (Nederlandse Truck en Tractor Pulling Organisatie) organiseert samen met de STPO de wedstrijd in Oudenhoorn. Alle rijders
staan met hun machines ingeschreven bij de NTTO die verder o.a. de
keuring en verzekering van de machines regelt en zorgt voor de
sleepwagen en meetwagen op de wedstrijd.

De Sleepwagen

Bij Truck en Tractor Pulling wordt gebruik gemaakt van een sleepwagen
die aan de voorkant niet op wielen maar op een sleepvoet staat. Het
gaat erom deze sleepwagen zo ver mogelijk te verplaatsen over de
grondbaan van 100 meter lengte.

Spektakel op 2 banen: Grand
National, Truckpulling & Farmklasse!

Er is in 2010 een tweede baan aangelegd om nog meer spektakel te
bieden. Als mooie aanvulling op de Grand National (A-divisie) kunnen
de Farmklasse (sport en supersport tractoren) en de Truckklasse in de
Nobel Arena aantreden.

RTL 7

Afgelopen jaren heeft RTL7 Truck & Tractor Pulling als een vast onderdeel opgenomen in haar uitzendprogramma. Tijdens de uitzending van
60 minuten in het weekend, kan de sport in haar volle breedte worden
uitgelicht. Tevens heeft dit voor u als sponsor toegevoegde waarde daar
u op deze manier landelijk onder de aandacht wordt gebracht.

Het bestuur van de STPO bestaat uit zo’n 8 personen met daar
omheen nog een vaste kern van medewerkers en vrijwilligers die
onontbeerlijk zijn bij de voorbereidingen van een
dergelijk evenement.

Op de Nobel Arena is in de ondergrond verharding aangebracht met daar
overheen een dikke kleilaag om de vermogens van de tractoren weerstand
te kunnen bieden. Naast de wedstrijdbaan is er een groot stuk gereserveerd
voor het parkeren van de deelnemers met hun truck en is er ieder jaar weer
de beschikking over een groot parkeerterrein voor publiek.

11 x naamgever klasse

6 x shirt vrijwill igers sponsor

€ 750,-

€ 550,-

Verbind uw (bedrijfs)naam aan een van de klasses welke in de Nobel Arena
op het strijdtoneel verschijnen. Een klasse deal!
• 2 VIP kaarten
• Naam / logo op onze website
• Naam / logo in programmaboekje bij de gekozen klasse

Ruim 200 vrijwilligers werken elk jaar weer hard om Tractor Pulling Oudenhoorn
tot een succes te maken en daar zijn wij trots op! Elk jaar zijn ze te herkennen
aan hun gekleurde shirt met opvallende logo’s. Wilt u ook opvallen?
• Logo in 1 kleur op een van de mouwen of op de rug (2 sponsoren kunnen de rug op).

Zodra de te rijden klasses van editie 2019 bekend zijn,
kunt u deze op onze website vinden: www.stpo.nl/programma.
Uiteraard wordt u door ons hiervan op de hoogte gehouden als u besluit een
klasse aan uw bedrijfsnaam te verbinden.

Reclame bord langs de baan

€ 250,-

Een reclamebord in de Nobel Arena: uw bedrijf eerste rang in the picture!

Advertentie op L E D scherm

€ 250,-

Uw advertentie als blikvanger tussen de uitslagen door.
Foto: J. Maasdam

Vlag langs de baan

€ 125,-

Uw vlag in de mobiele kraan of langs de tribune.

Standplaats op het terrein

€ 20,- per strekkende meter

Presenteer en demonstreer uw bedrijf/machines aan de vele bezoekers.

marktkraam op het terrein

€ 100,-

Verkoop en presenteer uw producten (geen catering).

advertentie in programmaboekje
1/3 pagina: € 100,- | 1/2 pagina: € 125,- | hele pagina: € 225,6 x 13 cm
13 x 10 cm
13 x 19 cm

Sponsormogelijkheden
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NTTO

Wedstrijdterrein

Over Truck & Tractor Pulling Oudenhoorn

Hoofdsponsors van de wedstrijd hebben toegang tot het VIP terras
dat een mooi uitzicht geeft op de wedstrijd en waar men door de
catering uitstekend wordt verzorgd. Ook zijn er op dit terras altijd wel
1 of 2 medewerkers van de STPO aanwezig die al uw vragen omtrent
Tractor Pulling kunnen beantwoorden.

