VRIJDAG 28 EN ZATERDAG 29 AUGUSTUS 2015
12 MANNEN FIETSEN IN 36 UUR NON-STOP
NAAR PARIJS EN TERUG:
1.000 KILOMETER.
VOOR HET GOEDE DOEL
,
KINDEREN KANKERVRIJ.
STEUN ONS OOK!

INFORMATIEBROCHURE SPONSORING

Onze Challenge
Op 28 en 29 augustus 2015 fietsen 12 mannen van Maastricht naar Parijs naar Groenlo. Een tocht van 1.000 kilometer.
Doel is om deze afstand non-stop binnen 36 uur af te leggen; een enorme uitputtingsslag, mega-zwaar.
Echter... peanuts vergeleken met wat een kind met kanker doormaakt. Dat is pas écht een beproeving.
Wij vinden dat kinderen geen kanker mogen hebben of krijgen.
, de Stichting Kinderen Kankervrij.

Daarom fietsen we ook voor

We willen veel geld ophalen voor dit erg goede doel.
En daar hebben we uw hulp als organisatiesponsor bij nodig!
Pfeifer Challenge, Cycling for KiKa.
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Sponsor ons!

Goede exposure

Om onze uitdaging te kunnen realiseren en zo veel mogelijk geld voor KiKa te kunnen

We hebben u als sponsor veel te bieden. In ruil voor uw sponsorbijdrage brengen we uw

ophalen, hebben we uw steun – in geld of in natura – hard nodig. Dankzij uw sponsoring

bedrijf doelgericht onder de aandacht van de vele duizenden die onze monstertocht volgen

kunnen we ons allereerst goed voorbereiden, worden we perfect begeleid tijdens

en KiKa een warm hart toedragen. Daarvoor hebben we een keur aan uitingen beschikbaar:

de Challenge en goed verzorgd. Uw sponsoring maakt onze uitdaging tot een succes en

kleding, vervoermiddelen, digitale media, videoverslag, enzovoorts. Daarnaast speelt u

zorgt ervoor dat onze challenge en daarmee ons goede doel wordt gevolgd en

een prominente rol bij het feest dat zich op de markt in Groenlo ontspint,

gewaardeerd door vele duizenden belangstellenden.

wanneer de twaalf wielrenners finishen. U beleeft het intens mee.

Met uw sponsorbijdrage steunt u het goede doel KiKa ook direct. Doordat we bij
de organisatie van de Pfeifer Challenge erg op de kleintjes letten, kunnen we
een zo groot mogelijk deel van uw sponsorbijdrage aan ons goede doel KiKa schenken.
Met de sponsoring van de Challenge slaat u dus meerdere vliegen in één klap!

Sponsorpakketten Pfeifer Challenge
De commerciële waarde van de Pfeifer Challenge is groot. Duizenden mensen volgen de uitdaging, media hebben volop aandacht voor de monstertocht en de intensieve voorbereiding.
Van de Challenge die op 28 en 29 augustus wordt verreden, wordt via social media en
www.pfeiferchallenge.nl intensief verslag gedaan. Sponsors komen volop in beeld.
De sponsorpakketten worden aangegaan voor de duur van de Challenge (voorbereiding en
tocht) en eindigen op 29 augustus 2015.
Bedrijven die ons initiatief en KiKa een warm hart toedragen,
kunnen kiezen uit vijf sponsorpakketten:
•
Platina
•
Diamant
•
•
•

Goud
Zilver
Brons

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Platina sponsorpakket (hoofdsponsor)
• Bedrijfslogo meest prominent op kleding fietsers en begeleiders.
• Bedrijfsnaam en -logo meest prominent op website (inclusief link naar eigen site).
• Tot en met de Challenge wekelijks 2 commerciële berichten op
Challenge-Facebookpagina.
• Bedrijfslogo meest prominent op de teambus tijdens de Challenge.
• Bedrijfslogo meest prominent op de aankondiging voor de aankomst op de markt in
Groenlo op zaterdagavond 29 augustus.
• Uw logo meest prominent op het billboard op de markt in Groenlo tijdens de aankomst
op zaterdagavond 29 augustus.
• Voor 16 personen geheel verzorgde VIP-ontvangst/meet&greet tijdens de aankomst op
zaterdagavond 29 augustus.
• Bedrijfslogo meest prominent op de aftiteling en omslag van de film die wordt
uitgebracht ter gelegenheid van de Challenge.
• 16 DVD’s van de film.

€ 6.500,-

Diamanten sponsorpakket
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bedrijfslogo prominent op kleding fietsers en begeleiders.
Bedrijfsnaam en -logo prominent op website (inclusief link naar eigen site).
Tot en met de Challenge wekelijks 1 commercieel bericht op Challenge-Facebookpagina.
Bedrijfslogo prominent op de teambus tijdens de Challenge.
Bedrijfslogo prominent op de aankondiging voor de aankomst op de markt in Groenlo op 		
zaterdagavond 29 augustus.
Uw logo prominent op het billboard op de markt in Groenlo tijdens de aankomst op 		
zaterdagavond 29 augustus.
Voor 8 personen geheel verzorgde VIP-ontvangst/meet&greet tijdens de aankomst op 		
zaterdagavond 29 augustus.
Bedrijfslogo prominent op de aftiteling en omslag van de film die wordt uitgebracht ter 		
gelegenheid van de Challenge.
8 DVD’s van de film.

€ 2.500,-

Gouden sponsorpakket
• Bedrijfslogo op kleding fietsers.
• Bedrijfsnaam en -logo op website (inclusief link naar eigen site).
• Tot en met de Challenge maandelijks 2 commerciële bericht op
Challenge-Facebookpagina.
• Bedrijfslogo op de teambus tijdens de Challenge.
• Uw logo op het billboard op de markt in Groenlo tijdens de aankomst op
zaterdagavond 29 augustus.
• Voor 4 personen geheel verzorgde VIP-ontvangst/meet&greet tijdens de aankomst op
zaterdagavond 29 augustus.
• Bedrijfslogo op de aftiteling en omslag van de film die wordt uitgebracht ter gelegenheid
van de Challenge.
• 4 DVD’s van de film.

€ 1.000,-

Zilveren sponsorpakket
• Bedrijfslogo klein op kleding fietsers.
• Bedrijfsnaam en -logo op website (inclusief link naar eigen site).
• Tot en met de Challenge maandelijks 1 commercieel bericht op
Challenge-Facebookpagina.
• Bedrijfslogo op de teambus tijdens de Challenge.
• Uw logo op het billboard op de markt in Groenlo tijdens de aankomst op
zaterdagavond 29 augustus.
• Voor 2 personen geheel verzorgde VIP-ontvangst/meet&greet tijdens de aankomst 		
op zaterdagavond 29 augustus.
• 2 DVD’s van de film.

€ 500,-

Bronzen sponsorpakket
• Bedrijfsnaam en -logo op website (inclusief link naar eigen site).
• Bedrijfslogo klein op de teambus tijdens de Challenge.
• Uw logo klein op het billboard op de markt in Groenlo tijdens de aankomst op
zaterdagavond 29 augustus.
• 1 DVD van de film.

€ 250,-

Collectorsitem: het heroïsche Challenge-tenue
Voor slecht € 100,- bent u ook in het bezit van het Pfeifer Challenge-tenue
(korte broek en shirt met korte mouw) in uw eigen maat.

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.
We verwelkomen u graag als onze sponsor!
Michel Hoffman
Gerrit Pfeifer
Niels Rondeel

06 11 91 55 77
06 51 81 08 38
06 41 94 18 18

Stichting Pfeifer Challenge
info@pfeiferchallenge.nl
www.pfeiferchallenge.nl
facebook.com/pfeiferchallenge
IBAN NL48 RABO 0301 7280 70
KvK 62380796
Zet- en drukfouten voorbehouden.

