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Beste sponsor of aspirant sponsor,

Jaarlijks komen er zo’n 2250 deelnemers uit heel Nederland voor één van de 
grootste paardensportevenementen naar Almelo: De Almelose Ruiterdagen. 
Samen zijn zij goed voor ongeveer 10.000 starts. Ruitersport voor de beginnende 
ruiter, maar ook Europese-, Wereld- en zelfs Olympische kampioenen komen op 
dit hippisch evenement aan de start.

Daarmee trekt dit evenement tussen de 30- en 40 duizend bezoekers van wie er 
velen hun intrek nemen in hotels, bungalowparken en op campings in de regio. 
Ook de Almelose en Twentse middenstand profiteren hier volop van mee.

Wij hopen dat u dit jaar weer mee wilt doen of als nieuwe sponsor een bijdrage 
wilt leveren aan dit geweldige evenement. Daar wilt u toch ook bij zijn? 

Elke sponsor wordt uitgebreid in de spotlights geplaatst door rubriek sponsoring, 
maar ook door de diverse reclame-uitingen die naar eigen wens in te vullen zijn. 
Laten wij ook onze fantastische VIP-avond op zaterdagavond niet vergeten waarbij 
u, onder het genot van geweldige paardensport, kunt netwerken en waarbij het 
de inwendige mens aan niets zal ontbreken!

Dus meedoen! Alle ruiters en de organisatie zijn u dankbaar voor uw bijdrage!

AANLEVERSPECIFICATIES:

Logo’s aanleveren in AI of EPS. 

Spandoeken & vlaggen in PDF en 
gemaakt met vectorbestanden.

Filmpjes voor het megascherm in 
MP4 en maximaal 10 seconden. 

Reclame voor de TV-schermen in 
hoge resolutie in formaatverhouding 
16:9 (in pdf of jpg of tiff).

Graag z.s.m. na toezegging uw 
bestanden mailen naar: 
sponsoring@almelose-ruiterdagen.nl 
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B2B - VRIEND VAN DE ALMELOSE RUITERDAGEN € 150,- (€ 181,50 incl. BTW) 

Er worden jaarlijks drie business to businessavonden (voorjaar - tijdens de 
ruiterdagen en in het najaar) gehouden met interessante sprekers cq thema’s en 
altijd met een hapje en een drankje. Daarnaast hebben wij op diverse locaties 
op ons terrein moderne monitoren staan, waar uw vriendschap duidelijk wordt 
weergegeven. Uw advertentie zal meerdere malen per dag worden vertoond. 
Als extra krijgt u logovermelding op de ‘vrienden van’ pagina in de Almelose 
Ruiterdagen courant. Tevens ontvangt u een VIP parkeerkaart 10 dagen geldig.  

  
 
 
 
 
 
 
 

AL ONZE SPONSOREN (M.U.V. DE VRIENDEN VAN)  

Elke sponsor die één van de hierna genoemde pakketten kiest ontvangt een 
parkeerkaart voor 10 dagen (en grote sponsoren zelfs één of meerdere VIP-
parkeerkaarten dicht bij het wedstrijd-terrein), reclame op onze tv-schermen, een 
vermelding op onze website en natuurlijk mag u zelf de prijzen van uw rubriek 
uitreiken. 

SPANDOEK OP DRANGHEK OF BOUWHEK
Op ons terrein hebben wij zo’n 125 dranghekken staan als scheiding van het 
springterrein, de voetgangerszone etc. 

Hiervoor kunnen fullcolour sponsordoeken worden gemaakt met uw eigen 
ontwerp. Weerbestendig en kleurbestendig. Tevens zal uw naam worden 
genoemd als sponsor van de Almelose Ruiterdagen. Bij twee spandoeken 
ontvangt u twee VIP kaarten. 

1 spandoek fullcolour (1,95 x 0,65 m) incl. productie € 175,- (211,75 incl. BTW)

2 spandoeken incl. productie & 2 VIP kaarten € 325,- (393,25 incl. BTW)

1 bouwhekspandoek (3,38 x 1,74 m) fullcolour € 395,- (477,95 incl. BTW)

 incl. productie + 2 VIP kaarten
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RECLAMEBORD (3-JARIG CONTRACT)
Het reclamebord hangt 365 dagen per jaar bij alle activiteiten die op het Twents 
Hippisch Centrum worden gehouden. Een bord is 3,20 meter x 0,80 meter. 

De reclameborden worden, zonder meerkosten, voor u geproduceerd bij een 
contracttermijn van 3 jaar. Bij een eenjarige overeenkomst draagt u zelf de 
productiekosten.

heel bord incl. productie + 2 VIP kaarten € 375,- (453,75 incl. BTW) per jaar

twee borden incl. productie + 6 VIP kaarten € 700,- (847,00 incl. BTW) per jaar

Bij dit pakket krijgt u gratis een vermelding op de website met uw bedrijfslogo 
die 365 dagen per jaar meedraait op onze website en u mag een eigen reclame 
aanleveren voor onze Tv-schermen.

SPONSOR HINDERNISSEN
U wordt in de gelegenheid gesteld om zelf één of meerdere hindernissen aan te leveren.

Uw hindernis wordt met zorg 10 dagen lang in het parcours geplaatst en u krijgt 
reclame op onze schermen alsmede op de website. U kunt ook kiezen voor een extra 
dimensie door een pakket met VIP-kaarten en een logovermelding op de website. 

Uw eigen hindernis* € 175,- (211,75 incl. BTW)

Uw hindernis* incl. 2 VIP-kaarten € 300,- (363,00 incl. BTW)

Onze hindernis incl. 2 VIP-kaarten ** € 400,- (484,00 incl. BTW)  

* Het betreft hier een hindernis van u zelf en plaatsing is op eigen risico. 
U dient deze zelf aan te leveren en weer op te halen. 

**   Beperkt beschikbaar 
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VERKOOPSTAND **
Plaatsing van uw stand kan op diverse locaties van het terrein. Plaatsbepaling is 
in goed onderling overleg met gratis parkeerkaarten voor standhouders. Vanaf 
€ 250,- een sponsorrubriek. Bij alle rubrieken mag u desgewenst zelf de prijzen 
uitreiken. Electra aansluiting van 220 V- 6 Amp. is inclusief (380 V tegen meerprijs 
mogelijk).

Verkoopstand incl. tent 3 x 4 m + 4 VIP kaarten € 700,- (847,00 incl. BTW)

Verkoopstand incl. tent 3 x 4 m zonder VIP kaarten  € 500,- (605,00 incl. BTW)

Plaats voor eigen verkoopwagen / kraam* € 250,- (302,50 incl. BTW)

Bij een verkoopstand krijgt u een kostenloze vermelding 
op de website, uw logo draait 365 dagen per jaar mee op 
de website en u mag een eigen reclame aanleveren voor 
onze schermen en bij het eest uitgebreide pakket ook op 
het grote scherm.  

*  Eigen tent is niet toegestaan i.v.m. regelgeving vanuit de 
veiligheidsregio Twente. 

** Verkoop van ruitersport of aanverwante artikelen is niet toegestaan. De 
verkoop van etenswaren en dranken is door de organisatie zelf ter hand 
genomen of reeds verpacht.

SHIRTSPONSOR - BEPERKT BESCHIKBAAR 
Voor onze medewerkers, die regelmatig prominent in beeld zijn, zoeken wij 
jaarlijks enkele shirtsponsors. Kleur van de shirts is in overleg met de sponsor. 
Het betreft de shirts voor de parcourshulpen, de mensen van parkeerbeheer of 
de horeca medewerkers (sloven).

De sponsoring is incl. shirt en bedrukking (1 kleur) 
+ 25 shirts incl. productie en 2 VIP-kaarten € 500,- (605,00 incl. BTW)
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MEGA RECLAMESCHERM
Wij presenteren u vol trots ons grote LED 
scherm van maar liefst 5,40 meter breed en 
3,80 meter hoog. Op dat scherm kunnen wij 
volledig in kleur uw reclameboodschap 
laten zien. In alle pauzes en ook enkele 
keren tijdens de wedstrijden zullen de 
reclame- boodschappen de vele duizenden 
bezoekers eenvoudig bereiken want dit is 
één van de grootste schermen die u maar 
kunt vinden.

Logo animatie (incl. productie) + 2 VIP kaarten  € 400,- (484,00 incl. BTW)

Logo animatie (incl. productie) + 6 VIP kaarten  € 650,- (786,50 incl. BTW)

Logo animatie (incl. productie) + 10 VIP kaarten  € 1000,- (1210,00 incl. BTW)

Extra reclame* tijdens de VIP-avond + Trail Jumping € 150,- (181,50 incl. BTW)

* Alleen in combinatie met één van de Mega Reclamescherm pakketten.

VLAGGEN MET UW EIGEN LOGO IN KLEUR 
Rondom het springterrein, oprijlaan en de camping is ons terrein uitgerust met 
tientallen vlaggenmasten. Ook uw vlag kan daar tijdens de Almelose Ruiterdagen 
wapperen. Na de Ruiterdagen zijn de vlaggen uw eigendom. Hieronder ziet u de 
mogelijkheden.
 
VLAG VAN 1,50 METER X 2,25 METER 
1 vlag € 125,00 (151,25 incl. BTW)

2 vlaggen   € 250,00 (302,50 incl. BTW)

3 vlaggen incl. 2 VIP kaarten € 350,00 (423,50 incl. BTW)

BANIER VAN 3 METER X 1 METER 
1 vlag € 125,00 (151,25 incl. BTW)

2 vlaggen   € 250,00 (302,50 incl. BTW)

3 vlaggen incl. 2 VIP kaarten € 350,00 (423,50 incl. BTW)

Indien u uw eigen vlag brengt, zodat wij deze niet hoeven te produceren, krijgt u 15% korting op uw sponsorbedrag.
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COMBINATIE PAKKETTEN
(genoemde prijzen zijn per jaar - overeenkomst voor 3 jaar) 

PAKKET 1 
Dranghek spandoek + Reclamebord (3 jaar) + 4 VIP kaarten € 500,- ex. BTW 
Dranghek spandoek + Reclamebord, beiden incl. ontwikkeling en productie full 
colour + 4 VIP kaarten 

PAKKET 2 
Pakket 1 + uw eigen hindernis + 2 extra VIP kaarten € 650,- ex. BTW
Dranghek spandoek + Reclamebord + 6 VIP kaarten en uw eigen hindernis 
mag in het parcours

PAKKET 3
Pakket 2 + Shirt sponsoring + 2 dagen Mega Scherm € 1100,- ex. BTW
Dranghek spandoek + Reclamebord + 6 VIP kaarten + uw eigen hindernis mag in 
het parcours + 25 shirts in kleur naar uw keuze met uw logo in zwart/wit en twee 
dagen Mega Scherm (ma/vrij) incl. productie

PAKKET 4
Pakket 2 + Een eigen stand + 2 extra VIP kaarten € 1200,- ex. BTW
Dranghek spandoek + Reclamebord + 8 VIP kaarten + uw eigen hindernis mag in 
het parcours en uw eigen stand incl. 220 V stroomaansluiting incl. tent. 

Bij al deze combinatiepakketten krijgt u een kostenloze vermelding op de website, 
uw logo draait 365 dagen mee op de website en uw reclame wordt getoond op 
onze reclameschermen op diverse plaatsen in het strodorp.

BUSSINESSARRANGEMENTEN 
Tijdens de Almelose Ruiterdagen beschikken wij over prachtige tenten 
(tot 250 personen) incl. diverse mediamogelijkheden voor personeels- 
en businessbijeenkomsten. Dit kan met en zonder catering. Neem 
contact met ons op voor aanvullende informatie en wij maken graag uw 
persoonlijke offerte. 

HOOFD- SUB- EN CO-SPONSOR
De Stichting Organisatie Almelose Ruiterdagen is gaarne bereid om met u mee te 
denken wanneer u in de mogelijkheid bent om ons met goederen c.q. diensten te 
ondersteunen en wij stellen daar uiteraard een goede vergoeding in de vorm van 
reclame tegenover.

Tevens kunt u zich inschrijven om het komende jaar te presenteren als

Hoofdsponsor - Subsponsor - Cosponsor - Wagenparksponsor - Baansponsor

Vraag naar de voorwaarden, een sponsorpakket op maat of voor meer 
uitgebreide mogelijkheden.



Postadres
Stichting Organisatie Almelose Ruiterdagen
p/a Brecklenkamp 10
7608 AC  Almelo

almelose-ruiterdagen.nl

DRESSUUR
SPRINGEN
ENTERTAINMENT
RUITERBAL
TRIAL JUMPING

VOOR MEER INFORMATIE
sponsoring@almelose-ruiterdagen.nl
06 - 53 244 508 b.g.g. 06 - 300 54 780

voor vragen over aanlevering van bestanden gelieve een email te sturen. 


