Sponsorinformatie
Team Knooppunt Running for Life

Het Roparunteam Knooppunt Running for Life
is opgericht in augustus 2018 en heeft als doel
zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de
palliatievezorg voor mensen met kanker.

Wat houdt deelname van het team in?
Het team bestaat uit ongeveer 25 mensen
waaronder in ieder geval 8 hardlopers en
6 fietsers. De rest van het team bestaat uit
de teamcaptain, chauffeurs, navigators,
verzorgers, cateraars en mensen met
overige ondersteunende taken.
Gedurende het jaar zet het team zich in
tijdens verschillende evenementen om
geld in te zamelen voor de deelname aan
het evenement. Te denken valt daarbij aan
het vrijwilliger zijn bij evenementen in de
regio zoals de Venloop en VenloStormt.

Daarnaast worden er door het team zelf
activiteiten georganiseerd en worden er
goederen verkocht tijdens bijvoorbeeld
een Kerstmarkt of Koningsmarkt.
Goederen die hier verkocht worden kunnendoor eventuele sponsors ter beschikking gesteld worden.
Meer informatie is te lezen op
teamrunningforlife.nl

Wat zijn de sponsormogelijkheden?
Roparun Team Knooppunt Running for Life
heeft een Club van 100 opgericht waarbij
het doel is te komen tot een aantal van 100
bedrijven die een waarde of bedrag van
minimaal €100,- sponsoren.
Afhankelijk van de waarde die gesponsord
wordt staat daar een promotionele
actie tegenover. Dit is terug te zien in het
bijgevoegde overzicht.

Goederen ter beschikking stellen.
Naast de sponsorpakketten is er de
mogelijkheid voor bedrijven om goederen
ter beschikking te stellen ten bate van en
verkoop op markten, alleen indien deze
goederen een waarde van meer dan €150,vertegenwoordigen heeft het betreffende
bedrijf recht op een lidmaatschap van de
Club van 100 in categorie C of hoger.
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Logo en link op teamwebsite

x
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Vermelding op Facebook, Twitter en Instagram met logo/link

x

x

x

Naamsvermelding op parcoursbus

x

x

Redactioneel stuk op de website

x

x

Vermelding op teambanner die over finish gedragen wordt in
Rotterdam en gebruikt wordt bij activiteiten

x

Bedrijfsnaam/Logo op posters bij activiteiten en evenementen

x

Loten voor de Roparun loterij

5

Minimale inleg in geld of goederen
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€ 400,- € 250,- € 100,-

