DE GROOTSE GRAND
NATIONAL TRUCK- EN
TRACTORPULLING WEDSTRIJD

2 & 3 AUGUSTUS 2019

Tractorpulling Lochem, het grootse Grand National Trucken Tractorpulling wedstrijd-evenement. Twee energieke
avonden voor alle leeftijden gevuld met turbine motoren
van 12000 PK, omgebouwde auto’s, een winkelstraat,
powertrucks, verschillende horecakramen. Op vrijdagavond
een springkussen en een tentfeest na de wedstrijd, op
zaterdag het Koter Stekkie, de VIP tent en een niet te missen

TRACTORPULLING LOCHEM
Correspondentie adres:
Holterweg 78
7245 SK Laren
www.tractorpullinglochem.nl
Ton Eikelenboom - ton@hoftijzerlochem.nl // 06 53 35 39 92
Gerrit Esselink - gerrit@emb.nu // 06 53 20 69 96

afterparty. Tractorpulling Lochem is energiek, gezellig en het
perfecte evenement om jouw bedrijfsnaam aan te verbinden.
Omdat jouw bedrijf wel wat extra power kan gebruiken.

POWERED BY MASSEY FERGUSON

SPONSORBROCHURE 2019
FULL PULL !!!!!

T R A C T O R P U L L IN G L O C H E M

.N L

EEN DAGJE UIT
VOOR HET
HELE GEZIN!

SUPER SPONSOR DEALS

EXCLUSIVE SPONSOR DEALS

UNLIMITEDS SPONSOR DEALS

Er zit een limiet aan. Dus wees op tijd. Onze Super Sponsor Deals zijn
gevaarlijk doeltreffend en OP=OP.

Bedrijven verbinden hun naam met liefde aan sport en spanning. Denk
aan KPN en schaatsen, Red Bull Air Race en Banden Service Lochem Light
Superstocks. Ontleen je name.

Mix & Match jouw favoriete onderdelen want er is geen limiet.

RECLAMESPOT + 2 VIP-KAARTEN

MEDIAPAKKET

€ 750,-

€ 250,-

4 X FULL PULL SPONSOR

5 X VLAGGEN VAK SPONSOR

NAAMGEVER AFTERPARTY

NAAMGEVER VIP TENT

€ 5.500,-

VANAF € 1.500,-

€ 1.000,-

€ 2.500,-

Wil je opvallen, origineel, speciaal, apart en anders zijn? Deze one of a

maximaal 20 seconden vertoond op de grote LED Wall van

om de naamsbekendheid van jouw bedrijf te vergroten,

en exposure. Ben jij die dynamische sponsor? Trap dan

Niemand kan om je heen! Jouw mastvlaggen en

reuze parasol. Beide avonden sluiten we de Tractorpulling

kind sponsordeal is er voor één enkel exclusief bedrijf. Let op: het VIP

het Tractorpulling terrein. Dat betekent dat je tijdens beide

versterken en verdiepen.

de poot op het gas en wees er op tijd bij want er zijn niet

spandoeken nu twee wedstrijddagen naast elkaar en

af onder jouw naam! Save the best for last.

balkon is alleen op zaterdag geopend.

wedstrijden ieder uur meerdere keren op de LED Wall te zien

meer dan 4 Full Pull deals te verkrijgen.

goed zichtbaar, ook op TV.

Full Pull sponsor word je voor extra veel paardenkracht

Display jouw vakkennis als Vlaggen Vak Sponsor.

Twee avonden jouw geheel eigen afterparty onder de

	2 VIP kaarten (VIP balkon alleen op zaterdag open)

	4 VIP kaarten

Twee avonden in de spotlight met je eigen reclamespot van

bent! En dat voor jou als sponsor vanaf ons unieke VIP-balkon.

	12 VIP kaarten (VIP balkon alleen op zaterdag open)

	1 x € 3.000 vak A finish aan de wegzijde

	Naamgever van de afterparty’s

	Naamgever VIP tent

	Logo op flyer

	1 x € 2.000 vak B finish aan de VIP zijde

	Benoeming in alle media

	Kleed de VIP tent aan in je eigen huisstijl

WINKEL

	Logo in programmaboekje

	1 x € 1.500 vak C start aan de wegzijde

	Aankleding van het afterparty terrein in je eigen

	Jouw logo op de VIP kaart

	½ Advertentie in het programmaboekje

	1 x € 1.500 vak D start aan de VIP zijde

€ 500,-

	20 meter spandoek/boarding langs de baan
	Logo op de homepage van de website
	Benoeming in de sociale media
	Reclamespot op de grote LED wall

5 X RECLAMEBOOG
€ 250,-

Je levert zelf een reclameboog aan en wij plaatsen deze
in de winkel zone. Daar waar alle bezoekers sowieso
langslopen. Alle bezoekers zullen jouw boog zien.

5 X BACKFIRE SUB SPONSOR
€ 2.500,-

huisstijl

4 X POLO-SHIRT
VRIJWILLIGERS SPONSOR

NAAMGEVER KOTER STEKKIE

€ 750,-

Op vrijdagavond is er een springkussen en op

€ 750,-

14 X NAAMGEVER KLASSE
€ 250,- TOT € 900,-

eigen wedstrijd uit. Dat is pas klasse!

	Gepromoot bericht op de Facebookpagina van
Tractorpulling Lochem
	1/2 pagina advertentie in het programmaboekje (A6
liggend)

Presenteer jouw detailhandel één of twee avonden in

SPANDOEK/VLAG

een gereedstaande pagodetent van 5 x 5 meter aan de

€ 100,-

Tractorpullingstraat op het winkelplein. Horeca in overleg met

Omdat jouw bedrijf z’n eigen parcours bepaalt. Kies je bijdrage in jouw

Een combinatie van online en offline media uitingen

de organisatie.

Hang jouw eigen spandoek van maximaal 3 meter langs
de baan. Dan ben je beide avonden tijdens alle klasses in
beeld.

De Tractorpulling is trots op haar vrijwilligers. Ieder jaar

zaterdagavond is het vaste Koter Stekkie geopend

Naam in het programmaboekje

EIGEN WINKEL

pullen meer dan 100 moedige mensen dit stoere festival

met begeleiding voor de kleine koters van het festival.

Naam op de website

ADVERTENTIE VANAF € 95,-

naar een hoger niveau. Je herkent ze aan hun polo-shirt

Een unieke plek waar klein en groot tijd doorbrengen,

Naam op beker

€ 250,-

Presenteer jouw detailhandel één of twee avonden in

Een halve of hele pagina in het programmaboekje van

met logo’s van 4 bedrijven. Ben jij er daar een van?

verveling is geen optie. De hele dag gratis ranja

Inclusief 4 VIP kaarten € 900,- (VIP balkon alleen op zaterdag open)

eigen kraam, kar of tent aan de Tractorpullingstraat op het

de Tractorpulling. Een boek dat gegarandeerd door alle

verkrijgbaar!

Inclusief 2 VIP kaarten € 650,- (VIP balkon alleen op zaterdag open)

winkelplein. Horeca in overleg met de organisatie.

bezoekers zorgvuldig wordt bekeken.

10 X TOWER
OF FAME SPONSOR
€ 100,-

De Tractorpulling Tower of Fame is het meeting point van

	2 VIP kaarten (VIP balkon alleen op zaterdag open)

Inclusief 4 Passe partouts € 500,- (voor vrijdag- en zaterdag wedstrijd)

	1/1 pagina in het programmaboekje: € 150,- A5 staand

	Naamgever van het Koter Stekkie

Inclusief 4 toegangskaarten € 350,- (voor vrijdagavond wedstrijd)

	1/2 pagina in het programmaboekje: € 95,- A6 liggend

	Benoeming in al Tractorpullings drukwerk
	Aankleding van het Koter Stekkie in je eigen huisstijl

Kies hieronder jouw eigen klasse uit.
ZATERDAG 			VRIJDAG

VOEL JE VERY
IMPORTANT VIP KAART

Geef jouw bedrijf een krachtige zet en word Backfire

het festival. Een plaats dus waar bezoekers steeds weer

Sub Sponsor. Interactief en live op het Tractorpulling

samen komen. Verbind jouw naam aan deze unieke plek

	Light Modifieds 		

Standaard 4,5 ton

Met een VIP kaart word je helemaal in de watten gelegd.

terrein. Een knallend pakket met online en offline

en hang jouw bedrijf aan de Tower of Fame. Afmeting

	Prostocks 			

Supersport 3,6 ton Beloftenniveau

Dat betekent op zaterdagavond volledig verzorgd

mediaspreiding.

spandoek: 195x90 cm liggend.

Limited Superstocks

genieten van de wedstrijd vanaf ons unieke VIP balkon.

Supersport 3,4 ton Topniveau

Een losse VIP kaart is verkrijgbaar voor € 175,-.

6 VIP kaarten (VIP balkon alleen op zaterdag open)
	Logo in het programmaboekje
	10 meter spandoek/boarding langs de baan
	Benoeming in de sociale media

Mini Unlimiteds			
	Superstocks			

SPONSORMOGELIJKHEDEN 2019
ALLE PRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF 21% BTW

Reclamespot op de grote LED wall

	Modifieds
	Sport 4,5 ton Topniveau
Two Wheel Drives
	Supersport 3,6 ton Topniveau

FULL PULL !!!!!

	Supersport Trucks
	Supersport 4,5 ton Topniveau

Voor al onze sponsordeals geldt dat
de sponsor zelf vlaggen aanlevert.
Onze ervaring leert dat men deze
toch al zelf heeft liggen. Is dat niet

34e

zo in uw geval? Laat het ons dan

*Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW.

