SPONSORBROCHURE

VOLTA
LIMBURG
CLASSIC

EIJSDEN-MARGRATEN
LIMBURG

4 APRIL 2020
WEDSTRIJD EDITIE #47
5 APRIL 2020
TOERTOCHT EDITIE #10

voltalimburgclassic.nl

De Volta Limburg Classic behoort tot de zwaarste
klassiekers in de Nederlandse wielerwereld en
zal op zaterdag 4 april 2020 voor de 47ste keer
verreden worden in de omgeving van Eijsden.
De sportieve waarde van de wedstrijd heeft zich
de afgelopen jaren telkens weer bewezen en
het internationale karakter van de wedstrijd is
in de loop der jaren sterk toegenomen. Met de
jaarlijkse live tv-uitzending van L1, die landelijk
te ontvangen is, wordt daarnaast gezorgd voor
een nog groter bereik.

D

e Volta Limburg Classic is een wedstrijd van
zware beklimmingen, snelle afdalingen, vroege
uitvallers, regen- en hagelbuien, valpartijen,
nipte overwinningen en talentvolle winnaars.
De Volta Limburg Classic winnen is voor veel jonge
renners een droom. Alleen de meest talentvolle
renners vonden hun plaats op het erepodium.
Ook het bedrijfsleven weet zijn weg te vinden naar de
Volta Limburg Classic om hier een unieke wielerdag
te beleven. Bij geen enkele andere wielerwedstrijd is
de spanning van de wedstrijd zó te volgen als VIP
gast. Met uw gasten volgt u de wedstrijd in VIPbussen, gaat u naar diverse VIP locaties langs het
parcours en geniet u o.a. van een bourgondisch
culinair programma. Ook op deze VIP locaties kan
onder het genot van heerlijke hapjes en drankjes
genoten worden van de wedstrijd en kan er in contact
gekomen worden met mede VIP gasten. Als afsluiting
van de dag kunt u genieten van een uitgebreid buffet in
het hospitality paviljoen aan de finish. Geen statische
dag in een hospitality paviljoen, maar een unieke
beleving van de wedstrijd! Hiermee onderscheiden
de hospitality arrangementen van de Volta Limburg
Classic zich van andere wielerevenementen.
Wilt u als VIP gast met uw relaties genieten van een
onvergetelijke dag vol wielerplezier? Blader dan snel
verder en bekijk onze arrangementen.

VOLTA
LIMBURG
CLASSIC
UCI 1.1 HERENWEDSTRIJD
• START EN FINISH IN DIEPSTRAAT IN EIJSDEN;
• PARCOURS VAN BIJNA 200 KM INCLUSIEF
LOKALE RONDES;
• MEER DAN 30 HELLINGEN;
• MAX. HOOGTEVERSCHIL 92 METER,
STIJGINGSPERCENTAGES TOT 15 %;
• DEELNAME VAN WORLD TOUR TEAMS, PROCONTINENTAL EN CONTINENTAL TEAMS;
• MEERDERE PUBLIEKS- EN SPONSORLOCATIES
LANGS HET PARCOURS.

VOORLOPIG WEDSTRIJD PROGRAMMA
4 APRIL 2020
11:00

Ploegenpresentatie

• START EN FINISH IN DIEPSTRAAT IN EIJSDEN;

12:10

Start 47ste Volta Limburg Classic herenwedstrijd

• PARCOURS VAN BIJNA 115 KM INCLUSIEF 5

12:30

Start 4de Volta Limburg Classic dameswedstrijd

15:48

Finish dameswedstrijd Volta Limburg Classic

• MAX. HOOGTEVERSCHIL 70 METER,

17:01

Finish herenwedstrijd Volta Limburg Classic

STIJGINGSPERCENTAGES TOT 11%

17:05

Huldiging winnaars Volta Limburg Classic

DAMESWEDSTRIJD

LOKALE RONDES;
• MET 13 BEKLIMMINGEN;

• O.A. DEELNAME VAN DIVERSE WORLD TOUR
TEAMS

Als sponsor bent u op zaterdag tijdens de wedstrijden en daarna onze gast. U kunt genieten
van fraaie wielersport, kijken naar start en finish in Eijsden, maar ook de koers volgen “ergens”
onderweg. Daarbij zullen een natje en een droogje niet ontbreken. Na afloop is er in het
hospitality paviljoen een uitgebreid buffet voorzien voor alle sponsoren en andere genodigden.
In de aanloop naar het evenement zult u een gedetailleerd programma van ons ontvangen.

GASTENAUTO
VIP BUS
HOSPITALITY

NAAMS- EN
LOGOVERMELDING

VERMELDING IN
TECHNISCHE GIDS
SPANDOEKEN / VLAGGEN IN
FINISHSTRAAT EN LANGS PARCOURS

GOUD

ZILVER

BRONS

€ 5.000,- excl. BTW

€ 2.500,- excl. BTW

€ 1.250,- excl. BTW

3 gasten in een speciale ‘Volta Limburg
Classic – gastenauto’ in de koers
7 gasten in de VIP bus langs het parcours

6 gasten in de VIP bus langs het parcours

4 gasten in de VIP bus langs het parcours

Ontvangst van 10 gasten voor en na de wedstrijd,
alsmede op locaties langs het parcours

Ontvangst van 6 gasten voor en na de wedstrijd,
alsmede op locaties langs het parcours

Ontvangst van 4 gasten voor en na de wedstrijd,
alsmede op locaties langs het parcours

Vermelding op website Volta Limburg Classic
met link naar eigen website

Vermelding op website Volta Limburg Classic
met link naar eigen website

4x Logovermelding op achterwand
huldigingspodium

2x Logovermelding op achterwand
huldigingspodium

Vermelding op diverse uitingen

Vermelding op diverse uitingen

Advertentie op 1/1 pagina in A4 formaat

Advertentie op ½ pagina in A4 formaat

Advertentie op ¼ pagina in A4 formaat

Vast formaat, maximaal 25 meter

Vast formaat, maximaal 10 meter

Vast formaat, maximaal 5 meter

Een half uur voor doorkomst van de
wedstrijdrijders over het volledige parcours
van de Volta Limburg Classic rijden
met twee reclamevoertuig

Een half uur voor doorkomst van de
wedstrijdrijders over het volledige parcours
van de Volta Limburg Classic rijden
met één reclamevoertuig

à € 125,- excl. btw (regulier € 150,- excl. btw)

à € 125,- excl. btw (regulier € 150,- excl. btw)

Vermelding op website Volta Limburg Classic
met link naar eigen website

GELUIDSRECLAME TIJDENS
WEDSTRIJD IN FINISHSTRAAT
BEDRIJFSPRESENTATIE IN
HOSPITALITY PAVILJOEN

DEELNAME AAN
RECLAMEKARAVAAN

MOGELIJKHEID TOT AANKOOP
EXTRA KAARTEN VIP-ARRANGEMENT

à € 125,- excl. btw (regulier € 150,- excl. btw)

* Voor alle pakketten zijn aanpassingen en/of uitbreidingen op maat mogelijk.
Alle productiekosten van reclame-uitingen komen voor rekening van de sponsor.

AANVULLENDE SPONSOR
MOGELIJKHEDEN
Naast de reguliere sponsorpakketten
bestaan er nog meer sponsor
mogelijkheden bij de Volta Limburg
Classic, die uw sponsorpakket tot
het passende maatwerkpakket
kunnen maken. Geen interesse in
bijvoorbeeld logovermelding op
de website, maar wel in een van
onderstaande opties? Dat kan!
Stel uw ideale pakket samen door
de pakketten in de sponsorbrochure
te combineren met een van onder
staande mogelijkheden. Heeft u
zelf nog wensen of ideeën? Graag
spreken wij samen met u over het
samenstellen van uw wensen in
een pakket op maat.

Op zoek naar een sportieve uitdaging
voor een bedrijfsuitje?

VOLTA
LIMBURG
CLASSIC
BEDRIJVEN
TOCHT

OVERIGE MOGELIJKHEDEN
• Billboard (met logovermelding)
rondom de live uitzending op L1 TV;
• Vermelden van uw bedrijfsnaam in
promercial (aankondiging van de
uitzending);
• Uitzending van uw eigen
bedrijfscommercial op L1 TV rondom
de live uitzending;
• Logovermelding bij tijdsindicatie
gedurende de live uitzending;
• Plaatsen reclameboog op zichtbare
locatie in live uitzending op L1 TV;
• Brand uw eigen helling met
spandoeken, etc. Deze helling is te
zien in de live uitzending;
• Zichtbaarheid met logo bij persinterviews;
• Zichtbaarheid met logo op
huldigingspodium;
• Plaats uw logo op de wedstrijdauto’s;
• Uw eigen Volta Limburg Classic
rijden? Doe mee aan de bedrijventocht
daags na de profwedstrijd;
• Een tekst of advertorial in de digitale
nieuwsbrief naar 20.000 e-mail
adressen;
• Social Media bericht met vermelding
van uw bedrijfsnaam.

Behalve de Volta Limburg Classic wedstrijdversie op zaterdag 4 april,
wordt op zondag 5 april ook een toertocht georganiseerd. Speciaal
voor bedrijven wordt een bedrijvenarrangement aangeboden inclusief
ontbijt en dinerbuffet in een exclusieve ruimte. De bedrijventocht is een
ideale gelegenheid voor een relatie dag of personeelsuitje. Het doel van
de bedrijventocht is om zakelijke relaties in een sportieve, ontspannen
omgeving tot elkaar te brengen en/of te (laten) netwerken.

Interesse?

Neem dan contact op via: info@voltalimburgclassic.nl
Ook voor de Volta Limburg Classic Toertocht zijn er diverse
sponsormogelijkheden.

5 april 2020
PROGRAMMA TOERTOCHT
08:00 – 10:00	Start van de Volta Limburg Classic Toertocht; Deelnemers kunnen kiezen
uit 65, 90, 120 en 150 km door Nederlands Limburg, de Belgische
Voerstreek en Wallonië
12:00 – 18:00

Binnenkomst van de deelnemers aan de Volta Limburg Classic Toertocht.

BEDRIJVENTOERTOCHT

VANAF 08:00	Ontbijt in het hospitality paviljoen op De Vroenhof te Eijsden.
In de nabijheid is er mogelijkheid tot omkleden en is gezorgd voor een
bewaakte fietsenstalling.
8:00 – 10:00

Gelegenheid tot start Volta Limburg Classic Toertocht.

VANAF 13:00	Finish te Eijsden. In de nabijheid is gelegenheid tot douchen en omkleden.
VANAF 14:00
18:30

Uitgebreid buffet in het hospitality paviljoen op De Vroenhof te Eijsden.
Sluiting.

De Volta Limburg Classic wordt naast de
hoofdsponsor en naamgever mede mogelijk
gemaakt door diverse andere sponsoren.
Ook sponsor worden? Neem dan contact
met ons op!
Volta Limburg Classic
Withuisveld 8
6226 NV Maastricht
Tel: +31 (0)43 203 0015
Algemene aangelegenheden:
info@voltalimburgclassic.nl
Sponsoring: sponsor@voltalimburgclassic.nl
www.voltalimburgclassic.nl
www.facebook.com/VoltaLimburgClassicOfficial
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