
 

 

 

 
 
 

Sponsormogelijkheden Indoor Wierden 2019 
Zaterdag 26 oktober en  

t/m zaterdag 2 november 
 
 

• 26, 28 en 29 oktober – Landelijke rubrieken 

• 30 oktober t/m 2 november – CSI1* / CSI2* 
 
 
Er is een aantal sponsorpakketten samengesteld, maar voorop staat dat vrijwel elk pakket 
aangepast kan worden aan de individuele wensen van de sponsor.  
Genoemde tarieven zijn exclusief btw.  
 
€ 5  Toegangskaart voor vrijdag 1 november, geldig voor 1 persoon  
 Een mogelijkheid om bijvoorbeeld klanten of medewerkers een mooi 
 evenement te laten bezoeken.  
 
€ 80 Vermelding van uw logo op diverse schermen die opgesteld staan 
 tijdens het evenement 
 
€ 300 Teamcompetitie (beperkt mogelijk, max. 10 teams) 

 2 ruiters van uw keuze komen als team uit voor uw bedrijf en springen 
 tegelijkertijd een parcours. Een echte publiekstrekker op de vrijdagavond. 
 
€ 350 Reclame-uiting naar wens 
 Spandoek – reclamebord – en vermelding op schermen 
 
€ 450 Standhouder 
 U mag een stand inrichten van 3x4 in de tent, bemand of onbemand 
 
€ 650 Standhouder 
 U mag een stand inrichten van 5x5 in de tent, bemand of onbemand 
 
  



 

 

€ 2.200 Terrastafel op het VIP-terras met 6 zitplaatsen van 28 oktober t/m 2 
november, inclusief alle dranken. 

  
 € 125 extra voor een extra zitplaats van 28 oktober t/m 2 november 
 € 60 extra voor een extra zitplaats op de vrijdag- of zaterdagavond 
 6 dagen onbeperkt genieten van paardensport, van ’s ochtends vroeg tot de 
 late avond is uw tafel voor u beschikbaar.  
 Voor uw gasten zijn parkeerplaatsen gereserveerd op P1 en P2.  
 Bijbehorend: naamgeving springrubriek en via de schermen.  
 Overige reclame-uitingen in overleg.  
 De hapjes worden naderhand met u afgerekend door onze cateraar Oost-Best 
 Events & Catering. 
 
€ 750 Terrastafel als boven. Combinatie per 2 personen (3x2 personen aan 1 tafel) 
 op het VIP-terras van 28 oktober t/m 2 november, inclusief alle dranken.  
 
€ 3.800 Loge op de lange zijde met 10 zitplaatsen van 28 oktober t/m 2 november, 
 inclusief alle dranken. 
 € 125 extra voor een extra zitplaats van 28 oktober t/m 2 november 
 € 60 extra voor een extra zitplaats op de vrijdag- of zaterdagavond 
 6 dagen onbeperkt genieten van paardensport, van ’s ochtends vroeg tot de 
 late avond is uw tafel voor u beschikbaar.  
 Voor uw gasten zijn parkeerplaatsen gereserveerd op P1 en P2.  
 Bijbehorend: naamgeving springrubriek en via de schermen.  
 Plaatsing reclameborden in de springpiste.  
 Overige individuele wensen altijd bespreekbaar.  
 De hapjes worden naderhand met u afgerekend door onze cateraar Oost-Best 
 Events & Catering. 
 
Indien gewenst, kunnen wij uw naam en/of logo vermelden op de website van Indoor 
Wierden met een link naar uw eigen website. Deze mogelijkheden bieden wij bij alle 
pakketten vanaf € 250,- 
Met uw relaties kunt u ons restaurant bezoeken of a la carte laten bedienen aan uw eigen 
tafel in de VIP-ruimte. 
 
Uiteraard willen wij graag creatief meedenken en als u andere ideeën heeft om Indoor 
Wierden te sponsoren zijn deze van harte welkom. 
 
 
De Sponsorcommissie.  


