PRESENTEER JE BEDRIJF AAN HET GROTE PUBLIEK

www.crazycrossbergeijk.nl
info@crazycrossbergeijk.nl

Wat is Crazy Cross Bergeijk?
De Crazy Cross trekt meer dan 350 deelnemers en 6000 bezoekers aan. Het is een laagdrempelig familie evenement waar jong
en oud vermaakt wordt.
Op de baan wordt een crosswedstrijd gehouden waar plezier en vermaak voorop staan. Het tempo is absoluut niet belangrijk,
maar jezelf en het publiek vermaken, dat wel. Niet alleen zijn de deelnemers verkleed ze doen ook mee met een zo veel mogelijk
originele voertuig. Ook op de baan zijn er verschillende obstakels die genomen kunnen worden. Er zijn 8 verschillende klassen,
waaraan iedereen kan meedoen. De deelnemer die de jury en het publiek het hardst laat lachen met hun verbouwde voertuig
en in originele kleding, wint een mooie prijs. Naast de cross zijn er diverse live optredens en randactviteiten om jong en oud te
vermaken.
Wees gewaarschuwd: een bezoekje aan de Crazy Cross werkt verslavend. Eens een crazy crosser, altijd een crazy crosser. Maar
vrees niet: elk jaar, het derde weekend van april, gaan twee dagen lang de poorten weer open.

Crazy Cross Bergeijk in cijfers
BEZOEKERS

6.000 +
DEELNEMERS

350 +

WOONPLAATS DEELNEMERS
5% 5%
15%
37%
10%
25%








Groot Bergeijk
Overige Kempengemeente
Regio 040
Overige Brabant
Overige Nederland
België

sponsorpakketten
Inhoud sponsorpakketten

Weekendkaarten

Luier



Brommer



Cars



Buggy



Crazy



2 kaarten

2 kaarten

4 kaarten

6 kaarten

8 kaarten

Logo op sponsorpagina crazycrossbergeijk.nl











Logo op TV scherm in feesttent











Uitnodiging sponsoravond (2 personen)











Logo op sponsorspandoek











Gratis deelname aan Crazy Cross Bergeijk
incl. MON-verzekering







1 persoon



2 personen



3 personen

Naam wordt omgeroepen tijdens Crazy Cross











Stand op Crazy Cross Bergeijk











Film Crazy Cross on Tour











Bedrijfsnaam wordt aan een klasse verbonden
incl. logo op nummerstickers van deze klasse











Gepersonaliseerd sponsordoek











€ 100,00

€ 250,00

€ 350,00

Sponsorbedrag

voorbeeld gepersonaliseerd spandoek

10

voorbeeld logo op nummersticker

€ 500,00 € 1000,00

Extra sponsormogelijkheden
Plaats je merk, product of dienst in het middelpunt met deze extra mogelijkheden, bovenop een sponsorpakket vanaf € 500,00.
Prijzen-sponsor								€ 1.500,00
Logo op alle uitgaande mails, posters en flyers
Naamsvermelding bij de prijsuitreiking

T-shirt-sponsor (max. 2)							€ 1.500,00
Logo op 300 vrijwilligers T-shirt

Presentje deelnemers							€ 1.500,00
Logo op aandenken deelnemers

Entree-sponsor (max. 1) 						€ 1.750,00
Logo op entreebandjes 18- en 18+

ALLES KAN

Drinkbekers (max. 1)							€ 2.000,00
Logo op hard plastic drinkbekers

Aangepaste sponsoring
Laten we samen een unieke kans voor jouw merk
creëren! Neem vandaag nog contact met ons op via
info@crazycrossbergeijk.nl om jouw zakelijke
doelstellingen te bespreken en een sponsorpakket
samen te stellen waarmee je jouw doelen/doelstellingen
kunt bereiken. Uiteraard kun je ook bellen met onze
sponsorcoördinator Martijn Daas.
Martijn Daas
06 53 67 85 68
info@crazycrossbergeijk.nl.

