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Profronde verbindt

Jubileum Profronde • Stichting Wielercomité Surhuisterveen

Voorwoord
Het is inmiddels 40 jaar geleden dat de allereerste Profronde van Surhuisterveen werd georganiseerd.
Directe aanleiding was destijds de overwinning van Joop Zoetemelk in de Tour de France. Zijn zege
maakte heel veel los en enkele ondernemers vonden dat de Nederlandse Tourheld naar Surhuisterveen
zou moeten komen. Het bleek de aanzet voor een lange traditie en de Profronde groeide uit tot een
begrip, zowel in Nederland als daarbuiten.
De eerste ronde werd gewonnen door Jan Raas en het jaar daarop sloeg Joop Zoetemelk zelf toe.
Het waren klinkende namen op de erelijst en de jaren erna zegevierden alleen renners met een indrukwekkend palmares. Denk bijvoorbeeld aan de Italiaanse wielerlegende Marco Pantani en andere renners
als Alberto Contador, Geraint Thomas, Tom Dumoulin, Chris Froome, Erik Dekker en de winnaar van vorig
jaar Fabio Jakobsen. Het is slechts een greep uit de lange lijst met winnaars en daaruit blijkt dat de
Profronde renners aan zich bindt en verbindt.
Dat laatste geldt ook in een ander opzicht. Meer dan andere sportwedstrijden is de ronde uitgegroeid tot
een netwerkevenement. Honderden sponsoren en bijzondere gasten komen graag op de eerste dinsdag
na de Tour de France naar Surhuisterveen. In het sfeervol aangeklede gastenpaviljoen worden contacten
gelegd en soms zelfs concrete afspraken gemaakt. Menig opdracht, zelfs buiten de landsgrenzen, is hier
tot stand gekomen. Ook dát is de kracht van de profronde en dat is iets om trots op te zijn.
Het evenement kan alleen worden georganiseerd dankzij de steun en inzet van honderden vrijwilligers en
sponsoren. Vanaf het eerste uur draagt het bedrijfsleven het evenement op handen. Alleen daardoor is
het mogelijk om zonder entree te vragen jaarlijks een prachtig deelnemersveld aan het vertrek te krijgen.
Het organiserend wielercomité is ervan overtuigd dat ook deze traditie zal worden voortgezet.
Samen de schouders eronder zetten was 40 jaar geleden het motto en dat geldt nog steeds. De Profronde
van Surhuisterveen is nog steeds springlevend, bindt en verbindt. We rekenen daarom ook dit jaar weer
op u!

Stichting Wielercomité Surhuisterveen

Sponsorpaketten 2022

(Vermelde prijzen
zijn excl. btw)

PAKKET A • SUPER HOOFDSPONSOR
Internationale Profronde
- Logovermelding op/in:
• podium + perswand
• poster en advertenties
• Profrondekrant
• voorzijde deelnemerslijst
- Geluidsspot
- Mogelijkheid reclameboog
- Spandoek boven finishstraat
- 4 Reclameborden in de finishstraat
- Spandoeken in overleg (t.b.v. dranghek)
- Deelname reclamekaravaan
- Mogelijkheid promotiestand
- Mogelijkheid promotieteam
- 10 Tribunekaarten (op aanvraag)
- 10 kaarten Sponsorpaviljoen
- 1 Beachflag Sponsorpaviljoen

Pieter Weening Classic
- Logovermelding routebeschrijving
- Mogelijkheid promotiestand en/of
uitdelen merchandise/give-away

Bloeizone Tour Fryslân
In overleg vast te stellen

Website / Online
-

Logo, foto’s en/of video
NAW/contactgegevens + URL link
Redactionele aandacht
Banner op site, in overleg
Leader/commercial vooraf aan
webvideo’s, in overleg

NIEUW
Sponsorbijeenkomst
Diner aangevuld met een
wielercafé.

Prijs op aanvraag
Maatwerk mogelijk

PAKKET B • SUPER SPONSOR
Internationale Profronde
- Logovermelding op/in:
• Profrondekrant
• cover deelnemerslijst
• perswand
- Geluidsspot
- Mogelijkheid reclameboog
- 3 Spandoeken (t.b.v. dranghek)
- 2 Reclameborden in de finishstraat
- Deelname reclamekaravaan
- 10 Tribunekaarten (op aanvraag)
- 6 kaarten Sponsorpaviljoen
- 1 Beachflag Sponsorpaviljoen

Website / Online
- Logo, foto’s
- NAW/contactgegevens + URL link
- Redactionele aandacht

NIEUW
Sponsorbijeenkomst
Diner aangevuld met een wielercafé.

Pieter Weening Classic
- Logovermelding routebeschrijving
- Mogelijkheid promotiestand/
uitdelen merchandise/give-away

€ 2.250,-

Bloeizone Tour Fryslân
In overleg vast te stellen

PAKKET C • HOOFDSPONSOR
Internationale Profronde
- Logovermelding op/in:
• Profrondekrant
• cover deelnemerslijst
- Geluidsspot
- 2 Spandoeken (t.b.v. dranghek)
- Deelname reclamekaravaan
- 6 Tribunekaarten (op aanvraag)
- 4 kaarten Sponsorpaviljoen

Pieter Weening Classic
- Logovermelding routebeschrijving
- Mogelijkheid promotiestand/
uitdelen merchandise/give-away

Bloeizone Tour Fryslân
In overleg vast te stellen

Website / Online
- Logo, foto’s
- NAW/contactgegevens + URL link
- Redactionele aandacht

NIEUW
Sponsorbijeenkomst
Diner aangevuld met een wielercafé.

€ 1.550,-

PAKKET D • SPONSOR
Internationale Profronde
- Logovermelding in Profrondekrant
- Geluidsspot
- 2 Spandoeken (t.b.v. dranghek)
- Deelname reclamekaravaan
- 4 Tribunekaarten (op aanvraag)
- 2 kaarten Sponsorpaviljoen

Pieter Weening Classic
- Logovermelding routebeschrijving
- Mogelijkheid promotiestand/ 		
uitdelen merchandise/give-away

Bloeizone Tour Fryslân
In overleg vast te stellen

Website / Online
- NAW/contactgegevens + URL link
- Redactionele aandacht

NIEUW
Sponsorbijeenkomst
Diner aangevuld met een wielercafé.

€ 1.095,-

PAKKET E • SPONSOR
Internationale Profronde
- Logovermelding in Profrondekrant
- Geluidsspot
- 1 Spandoek (t.b.v. dranghek)
- Deelname reclamekaravaan
- 2 Tribunekaarten (op aanvraag)

Pieter Weening Classic
- Mogelijkheid promotiestand/
uitdelen merchandise/give-away

Website / Online
- NAW/contactgegevens + URL link
- Redactionele aandacht

NIEUW
Sponsorbijeenkomst
Diner aangevuld met een wielercafé.

Bloeizone Tour Fryslân
In overleg vast te stellen

€ 595,-

PAKKET F • SPONSOR
Internationale Profronde
- Logovermelding in Profrondekrant
- 1 Spandoek (t.b.v. dranghek)
- Deelname reclamekaravaan
- 2 Tribunekaarten (op aanvraag)

Website / Online
- NAW/contactgegevens + URL link
- Redactionele aandacht

NIEUW

Pieter Weening Classic
- Mogelijkheid promotiestand/ 		
uitdelen merchandise/give-away

Bloeizone Tour Fryslân

Sponsorbijeenkomst
Diner aangevuld met een wielercafé.

€ 395,-

In overleg vast te stellen

LOSSE AANVULLINGEN

MEDIA AANDACHT

Vanaf Pakket D

De wielerevenementen in
Surhuisterveen zijn ideale evenementen
om te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden. U kunt rekenen op zowel
landelijke- als regionale aandacht.

Reclamespot op LED-scherm
5 sec. (eigen productie)

€ 350,-

Vanaf Pakket F
Extra spandoek
(t.b.v. dranghek)

€ 100,-

Logo op LED-scherm
(eigen productie)

€ 150,-

Zo is er voor de Profronde altijd ruime
aandacht doordat kersverse winnaars
uit de Tour de France acte de présence
geven.

MAATWERK
Ook maatwerk sponsoring zoals o.a. merchandising behoort tot de mogelijkheden.
Neem contact op met sponsoring op nr. 06 - 109 332 51 of stuur een e-mail naar:
sponsoring@wielrennensurhuisterveen.nl.

Grootste topsport netwerkevenement
van Friesland
VIP-Paviljoen
Jaarlijks meer dan 35.000 bezoekers
VIP-Paviljoen
LIVE tv-verslag
Hoogst scorende live-stream evenement
van Friesland

CONTACT
Stichting Wielercomité Surhuisterveen
Secretariaat
Torenvalk 58a
9231 KR Surhuisterveen
Algemeen / IBAN
E-mail: info@wielrennensurhuisterveen.nl
Internet: www.wielrennensurhuisterveen.nl
IBAN: NL63RABO 0138 0751 23
Sponsorzaken
E-mail: sponsoring@wielrennensurhuisterveen.nl
Telefoonnummer: 06 - 109 332 51

facebook.com/wielercomitesurhuisterveen
twitter.com/wielercomite

Ontwerp & realisatie: Designstijl BNO, Surhuisterveen | Fotografie: AWE fotografie / Dick Soepenberg / Edo Werkman

