Vanaf het nieuw seizoen 2019-2020 is het mogelijk een deel van uw
lidgeld terug te verdienen. Kent u een bedrijf of organisatie die
interesse heeft in sponsoring van onze club of onze evenementen
neem dan contact op met het AVR bestuur. Samen brengen we een
bezoek en zoeken we naar de beste keuze. Hieronder vindt u alvast
heel wat mogelijkheden.
Als atleet ontvangt u 30% op de sponsoring door u aangebracht!

AVR WEBSITE
- Een jaar lang uw logo op www.kavr.be Tot 50000 pageviews per jaar.

AVR NIEUWSBRIEVEN

- wekelijks worden nieuwsbrieven verstuurd naar 500 AVR leden

AVR CLUBBOEKJE
- verschijnt 3 maandelijks en wordt naar 500 leden verstuurd

AVR MEETING SPONSORING
- wij maken graag een voorstel op maat voor bedrijven of organisaties

CROSSCUP optie 1
- Logovermelding op de speciale pagina van de “Krant van West-Vlaanderen”
editie “De Weekbode” tijdens de weken voorafgaand aan de Crosscup.

CROSSCUP optie 2
- Logovermelding op de speciale pagina van de “Krant van West-Vlaanderen”
editie “De Weekbode” tijdens de weken voorafgaand aan de Crosscup.
- Het toekennen van een ereprijs tijdens het wedstrijdprogramma van de
Crosscup met vermelding in persmap, infobrochure en tijdens de
podiumceremonie.
- Twee VIP-kaarten
(inbegrepen: aperitief, koud buffet, dessert buffet en toegang tot de
internationale veldloop).
- Twintig inkomkaarten voor de Crosscup.
- Uw logo, roterend op het grote LED scherm in de aankomstzone.

CROSSCUP optie 3
- Logovermelding op de speciale pagina van de “Krant van West-Vlaanderen”
editie “De Weekbode” tijdens de weken voorafgaand aan de Crosscup.
- Het toekennen van een ereprijs tijdens het wedstrijdprogramma van de
Crosscup met vermelding in persmap, infobrochure en tijdens de
podiumceremonie.

- Vier VIP-kaarten
(inbegrepen: aperitief, koud buffet, dessert buffet en toegang tot de
internationale veldloop).
- Twintig inkomkaarten voor de Crosscup.
- Uw logo, roterend op het grote LED scherm in de aankomstzone.
- Mogelijkheid tot het plaatsen van banners aan inkom en toegangsweg naar
het evenement.

CROSSCUP optie 4
VVIP-TAFEL 4 of 6 PERSONEN
- Ontvangst met aperitief/ walking diner met aangepaste wijnen op het
parcours / uitgebreid dessertbuffet en free bar in de VIP-lounge van het
Schierveldestadion
- Inbegrepen:
25 toegangskaarten
Aandenken per tafel
Ontmoeting met Belgische (ex) toppers in het veldlopen
1 jaar logo vermelding op www.kavr.be

CROSSCUP optie 5
BOARDINGRECLAME
- Plaatsen van (minimum) 5 spandoeken op de omloop.
- TV uitzending:
Zondagnamiddag op SPORZA
Zondagavond tijdens sportweekend op VRT
Regionale zenders WTV
- Het toekennen van een ereprijs tijdens het wedstrijdprogramma van de
Crosscup met vermelding in persmap, infobrochure en tijdens de
podiumceremonie.
- Acht VIP-kaarten
(inbegrepen: aperitief, koud buffet, dessert buffet en toegang tot de
internationale veldloop).
- 50 inkomkaarten.
- Logovermelding op de speciale pagina van de “Krant van West-Vlaanderen”
editie “De Weekbode” tijdens de weken voorafgaand aan de Crosscup.
- Logovermelding in uitslagenboekjes, infobrochures en persmappen.
- Uw logo, roterend op het grote LED scherm in de aankomstzone.
- Plaatsen van publicitair materiaal in de cafetaria en bij prijsuitdeling.
- Mogelijkheid tot het plaatsen van een trailer op een cruciale plaats

CROSSCUP andere opties
Voorstellen op maat van bedrijven of organisaties.

WESTLAANRUN optie 1
- Eén jaar logovermelding op www.westlaanrun.be
- Mogelijkheid tot het plaatsen van boardingreclame langs de omloop

WESTLAANRUN optie 2
- Eén jaar logovermelding op www.westlaanrun.be
- Mogelijkheid tot het plaatsen van boardingreclame langs de omloop
- logovermelding op 3000 flyers die verspreid worden op diverse wedstrijden
en openbare plaatsen en handelszaken.

WESTLAANRUN optie 3
- Eén jaar logovermelding op www.westlaanrun.be
- Mogelijkheid tot het plaatsen van boardingreclame langs de omloop
- logovermelding op 3000 flyers die verspreid worden op diverse wedstrijden
en openbare plaatsen en handelszaken.
- Mogelijkheid tot plaatsen van een promotiestand tijdens de wedstrijd.

WESTLAANRUN andere opties
- Uw logo op alle startnummers.
- Podiumsponsoring eventueel met natura prijzen en waardebonnen.
- Voorstellen op maat van bedrijven of organisaties.

