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In actie voor stofwisselingsziekten
• Elk jaar krijgen 800 kinderen de diagnose
stofwisselingsziekte.
• Meer dan de helft van deze kinderen overlijdt voor
hun 18e verjaardag.
• Stofwisselingsziekten zijn waarschijnlijk
doodsoorzaak nummer 1 onder kinderen.
• Stichting Stofwisselkracht organiseert sportieve en
sociale evenementen om fondsen te werven voor
onderzoek naar Stofwisselingsziekten.
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De Stofwisseltour: Fiets stofwisselingsziekten de
wereld uit, in 1, 2 of 3 dagen.

2013: 125 fietsers.
2014: 135 fietsers.
2015: 150 fietsers.
2016: 175 fietsers.

Netto €56.000
Netto €85.000
Netto €90.000
Netto € 120.000
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Shirt- sponsormogelijkheden 2017
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Sponsorpakket Stofwisseltour 2017
(2- en 3 daagse tour)

Sponsorpakket Goud (€ 10.000)
•Bedrijfslogo prominent op alle Stofwisseltour shirts
•Bedrijfslogo prominent op het Sponsordoek (minimaal 8 x)
•Eigen bedrijfsbanners bij start/finish en stofwisselpunten
•Naam/bedrijfslogo op website, in sommige mailings en evt. Routeboek
•Kan met 1 bedrijfsteam (max. 12 personen) meedoen (actieve
sponsorwerving gewenst). Team ontvangt max. 12 gepersonaliseerde
fietsshirts
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Sponsorpakket Stofwisseltour 2017
(2- en 3 daagse tour)

Sponsorpakket Zilver (€ 5.000)
•Bedrijfslogo groot op alle Stofwisseltour shirts
•Bedrijfslogo duidelijk aanwezig op het Sponsordoek (minimaal 4x)
•Naam/bedrijfslogo op website, in sommige mailings en evt. Routeboek
•Kan met 1 bedrijfsteam (max. 10 personen) meedoen (actieve
sponsorwerving gewenst. Team ontvangt max. 12 gepersonaliseerde
fietsshirts
Sponsorpakket Brons (€ 2.500)
•Bedrijfslogo standaard op alle Stofwisseltour shirts
•Bedrijfslogo enkele malen op het Sponsordoek (minimaal 2x)
•Naam/bedrijfslogo op website, in sommige mailings en evt. Routeboek
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Sponsorpakket Stofwisseltour 2017
(2- en 3 daagse tour)

Sponsorpakket Bedrijfsteam (€ 1.500)
•Bedrijfslogo op mouw Stofwisseltour shirt voor 1 team (max 10 fietsers)
•Bedrijfslogo standaard op het sponsordoek
•Naam op website onder ‘deelnemende teams’. Team ontvangt max. 12
gepersonaliseerde fietsshirts
Sponsorpakket Fietsteam (€ 750/500) (teamsponsor)
•Bedrijfslogo standaard op Stofwisseltour shirt voor 1 team (max 10 fietsers)
voorop (€500) of op mouw (€750)
•Bedrijfslogo standaard op het sponsordoek
•Naam/bedrijfslogo op website en evt. Routeboek
Sponsorpakket ‘Vrienden van de Stofwisseltour’ (€ 250)
•Vermelding op sponsorpagina
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Sponsorpakketten Stofwisseltour 2017
Goud
1 eigen staande banner (200 cm x 60 cm) bij de 13
wisselpunten
Naam/logo vermelding op fietsshirts deelnemers

Zilver

Brons

X
Logo duidelijk
standaard per
Logo, prominent.
Logo standaard
aanwezig Alle
team met max.
Alle deelnemers
Alle deelnemers
deelnemers
12 fietsers

2 eigen beach flags (200 cm x 60 cm) bij start en finish

X

Naam/logo vermelding op Sponsordoek bij start/finish
tweedaagse

Prominent

Duidelijk
aanwezig

Meerdere malen

X

X

X

Naam/logo vermelding op communicatie uitingen van de
Stofwisseltour 2016, waaronder: uitnodigingen, e-mails en
naar genodigden, deelnemers en media.
Prominente naam/logo vermelding op Stofwisseltour website
van 1 mei – 1 januari volgend jaar. Op voorpagina en op
sponsorpagina

Naam/logo vermelding op routeboeken

Teamshirt

Logo,
Logo,
Logo, doorklikken
Bedrijfsnaam.
doorklikken
doorklikken
naar website
naar website
naar website Onder categorie
bedrijf. Onder
Team
bedrijf. Onder bedrijf. Onder
categorie Goud
categorie Zilver categorie Brons
Logo. Onder
Logo, onder
Logo, onder
categorie Goud categorie Zilver categorie Brons

Bij afsluiten sponsorcontract voor 1 jaar (kosten per jaar)

€10.000,00

€5.000,00

€2.500,00

€ 750/ € 500

Bij afsluiten sponsorcontract voor 2 jaar (kosten per jaar)

€9.000,00

€4.500,00

€2.500,00

€ 750/ € 500
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Toelichting
•

•

•

De beschreven sponsorpakketten zijn van toepassing op de 2- en 3-daagse
Stofwisseltour. Lokale/regionale initiatieven voor een 1-daagse
Stofwisseltour worden apart gesponsord.
Gouden, zilveren en bedrijfsteamsponsor mogen een eigen team
inschrijven onder de bedrijfsnaam. Van het team wordt verwacht dat de
deelnemers actief fondsenwerven voor geld en aandacht voor onderzoek
naar stofwisselingsziekten
Over meerjarige sponsorpakketten kunnen afwijkende afspraken gemaakt
worden.
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