Link uw bedrijf aan topsport
Meer exposure
Meer bekendheid
Vergroot uw netwerk

Een ondernemende sport
Surhuisterveen is bij uitstek hét wielerdorp van het Noorden. Regionaal, nationaal en zelfs internationaal
heeft de plaats bekendheid gekregen via haar veelzijdige wielerevenementen en de actieve toerfietsclub.
Met een aansprekend profcriterium ‘s zomers en een toonaangevende cyclocross in de winter wordt een
miljoenenpubliek bereikt. Daarnaast vindt in augustus de inmiddels bekende Pieter Weening
Classic (PWC) plaats. Deze ‘classic’ is een toertocht voor iedereen die graag fietst. Jaarlijks nemen er
meer dan tweeduizend enthousiaste fietsers deel aan het evenement waaronder diverse bedrijventeams.
De topsportevenementen in Surhuisterveen worden bezocht door tienduizenden bezoekers. Om een breed
publiek te bereiken, wordt al vele jaren geen entree gevraagd. Die formule werkt en dat willen we ook
graag zo houden.
Middels deze brochure willen wij u informeren over de evenementen en de sponsormogelijkheden. Wilt u
toch liever een andere combinatie van sponsormogelijkheden? Aarzel dan niet en neem contact op, want
samen vinden we altijd een formule om de eindstreep te halen. Ook wat dat betreft is wielrennen een
ondernemende sport!

Stichting Wielercomité Surhuisterveen

Pieter Weening Classic
Inmiddels een gerenommeerde toertocht in het Noorden. Diverse afstanden voor de
recreatieve fietser ‘troch it lân’ van regionale wielertrots Pieter Weening.

Profronde van Surhuisterveen
Hét criterium van het Noorden trekt ieder jaar tienduizenden bezoekers. De hele dag
staat in het teken van de wielersport, er vinden wedstrijden plaats voor amateurs,
dames en eliterenners. ‘s Avonds is er de beroemde Profronde, waarin veel renners
uit de Tour de France en Giro d’Italia acte de presence geven.

Internationale Centrumcross
De Centrumcross kent elk jaar een rennersveld met internationale allure, zo werden
diverse edities gewonnen door Olympisch- en wereldkampioen Marianne Vos. De
NOS maakt elk jaar een uitgebreide reportage. In 2018 zal in Surhuisterveen het NK
Veldrijden gehouden worden.

Referenties
“Dit is in machtich moai spektakel. It is uniek foar Fryslân.”
Syb van der Ploeg, de populaire zanger van de vermaarde Friese band De Kast.

“Nog nooit eerder meegemaakt, maar heel indrukwekkend.”
Frits Wester, politiek verslaggever van RTL.

“Ik heb enorm genoten. Van renners en niet te vergeten het publiek.
Het enthousiasme werkt aanstekelijk. Laat zo’n evenement nooit
verloren gaan.”
Lucille Werner, televisiepresentatrice.

“De Profronde van Surhuisterveen hoort is één van de meest aansprekende
evenementen in onze provincie. Het hoort erbij. Hier mogen we trots op zijn.”
John Jorritsma, Commissaris van de Koning in Fryslân.

“Het is voor het eerst dat ik hier ben, maar dit had ik niet verwacht. Dit is
uniek. Een prachtig evenement. Hier moet men zuinig op zijn.”
Frits Barend, een bekende verschijning op de Nederlandse televisie.

“Sport maakt veel los. Deze wielerronde en de activiteiten die eraan zijn
verbonden, geven een impuls aan de regio en de regionale economie.
Het is goed om dat ook als minister met eigen ogen vast te stellen.”
Jan Kees de Jager, Minister & Staatssecretaris van Financiën 2007-2012

Media aandacht
De wielerevenementen in Surhuisterveen zijn ideale evenementen om te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden. U kunt
rekenen op zowel landelijke als regionale aandacht. Zo wordt de Centrumcross altijd in samenvatting uitgezonden door de
NOS maar ook Omrop Fryslân, de Leeuwarder Courant en andere regionale media besteden altijd veel aandacht aan de
wielerevenementen in Surhuisterveen.

Amstel Paviljoen
De Profronde van Surhuisterveen staat behalve om de perfecte organisatie ook bekend om haar altijd tot in de puntjes verzorgde Amstelpaviljoen voor sponsors en hun genodigden. De gasten vinden er alle luxe die ze als VIP mogen verwachten.
Vanuit het grote Amstelpaviljoen is de Profronde altijd goed te volgen en ook krijgen de VIP’s de mogelijkheid om een rondje
mee te rijden in een van de gastenwagens.
Veel bekende Nederlanders komen elk jaar een kijkje nemen bij de Profronde en prikken gezellig een vorkje mee met de
andere aanwezige VIP’s. Veel van onze sponsors komen graag naar de Profronde om in het Amstelpaviljoen in een ongedwongen sfeer hun contacten te onderhouden en nieuwe contacten op te doen.

Pakket A

Pakket B

Centrumcross

Centrumcross

Logo voorkant deelnemerslijst en krant
Geluidsspot
Mogelijkheid reclameboog
Spandoek finishstraat, in overleg
Spandoeken, in overleg
Logo op podium
Logo op poster en advertenties
Mogelijkheid promotiestand
Mogelijkheid promotieteam
Kaarten VIP-ruimte, in overleg
Logo op perswand

Pieter Weening Classic

Logo routebeschrijvingen
Mogelijkheid promotiestand
Mogelijkheid uitdelen merchandise/give-away

Profronde

Logo voorkant deelnemerslijst en krant
Geluidsspot
Mogelijkheid reclameboog
Spandoek finishstraat, in overleg
Spandoeken, in overleg
Logo op podium
Logo op poster en advertenties
Deelname reclamekaravaan, aantal auto’s in overleg
Redactionele aandacht Profrondekrant
Naamsvermelding Profrondekrant
Mogelijkheid promotiestand
Mogelijkheid promotieteam
Tribunekaarten (op aanvraag)
Kaarten Amstelpaviljoen, in overleg
Beachflags Amstelpaviljoen
Logo op perswand

Online

Logo + link
Tekstuele link
Redactionele aandacht
Banner/advertentie op site, in overleg
Leader/commercial vooraf aan webvideo’s, in overleg

Op aanvraag
(excl. BTW)

Logo voorkant deelnemerslijst en krant
Geluidsspot
Mogelijkheid reclameboog
3 Spandoeken
Mogelijkheid promotiestand
Mogelijkheid promotieteam
4 VIP-ruimte kaarten
Logo op perswand

Pieter Weening Classic

Logo routebeschrijvingen
Mogelijkheid promotiestand
Mogelijkheid uitdelen merchandise/give-away

Profronde

Logo voorkant deelnemerslijst en krant
Geluidsspot
Mogelijkheid reclameboog
3 Spandoeken
Deelname reclamekaravaan met 4 auto’s
Redactionele aandacht Profrondekrant
Naamsvermelding Profrondekrant
10 Tribunekaarten (op aanvraag)
6 Amstelpaviljoen kaarten
Beachflags Amstelpaviljoen
Logo op perswand

Online

Logo + link
Tekstuele link
Redactionele aandacht

€ 2.100,(excl. BTW)

Pakket C

Pakket D

Centrumcross

Centrumcross

Pieter Weening Classic

Pieter Weening Classic

Profronde

Profronde

Online

Online

€ 1.450,-

€ 950,-

Logo voorkant deelnemerslijst en krant
Geluidsspot
2 Spandoeken
2 VIP-ruimte kaarten

Mogelijkheid promotiestand
Mogelijkheid uitdelen merchandise/give-away

Logo voorkant deelnemerslijst en krant
Geluidsspot
2 Spandoeken
Deelname reclamekaravaan met 4 auto’s
Naamsvermelding Profrondekrant
6 Tribunekaarten (op aanvraag)
4 Amstelpaviljoen kaarten

Logo + link
Redactionele aandacht

(excl. BTW)

Logo krant
Geluidsspot
2 Spandoeken
2 VIP-ruimte kaarten

Mogelijkheid promotiestand
Mogelijkheid uitdelen merchandise/give-away

Logo krant
Geluidsspot
2 Spandoeken
Deelname reclamekaravaan met 2 auto’s
Naamsvermelding Profrondekrant
4 Tribunekaarten (op aanvraag)
2 Amstelpaviljoen kaarten

Tekstuele link

(excl. BTW)

Maatwerk
Ook maatwerk sponsoring
zoals merchandising
behoort vanzelfsprekend tot de
mogelijkheden.

Pakket E

Pakket F

Centrumcross

Centrumcross

Pieter Weening Classic

Pieter Weening Classic

Profronde

Profronde

Online

Online

€ 550,-

€ 350,-

Logo krant
Geluidsspot
1 Spandoek

Mogelijkheid promotiestand
Mogelijkheid uitdelen merchandise/give-away

Logo krant
Geluidsspot
1 Spandoek
Deelname reclamekaravaan met 2 auto’s
Naamsvermelding Profrondekrant
Recht op 2 Tribunekaarten

Tekstuele link

(excl. BTW)

Logo krant
1 Spandoek

Mogelijkheid promotiestand
Mogelijkheid uitdelen merchandise/give-away

Logo krant
1 Spandoek
Deelname reclamekaravaan met 1 auto
Naamsvermelding Profrondekrant
Recht op 2 Tribunekaarten

Tekstuele link

(excl. BTW)

Contactgegevens
Secretariaat

Stichting Wielercomité Surhuisterveen
Torenvalk 58a
9231 KR Surhuisterveen
Mob. 06-19945476
Tel. 0512-365796
E-mail: info@wielrennensurhuisterveen.nl
IBAN: NL63 RABO 0138 0751 23

Leden Wielercomité

Albert Helfrich			voorzitter
Ale Procée			penningmeester
Alle Hoogsteen			secretaris
Thea Neijenhuis		
intern secretaris
Andries Nieuwenhuis		
wielerzaken
Joop Atsma			
wielerzaken
Geert Visser			
technische zaken
Jack Bouw			
toerfietscoördinator
Henk Everts			
sponsorzaken & communicatie
				communicatie@wielrennensurhuisterveen.nl
				06-23444584
Ronnie van der Veen		
sponsorzaken
				sponsoring@wielrennensurhuisterveen.nl
				06-54318716

twitter.com/wielercomite

facebook.com/wielercomitesurhuisterveen

