
SPONSORDOSSIER

“Cyclocross voor iedereen op een uitdagend parcours”

12-13 oktober 2019



Led-scherm

Banners

Vlaggen



KONINKLIJKE WIELERCLUB EENDRACHT
 
Historiek 
Al 61 jaar is in Oudegem wielerclub Eendracht actief. De club is daarmee een van de langst 
bestaande initiatieven in het Filosofendorp. Ze stond in voor tientallen succesvolle wielerwedstrij-
den. Men kon steevast rekenen op de gulle steun van vele sponsors en supporters. 

5 jaar geleden hebben we met enthousiaste nieuwe leden nieuw leven geblazen in de club 
en de eerste editie van De Gouden Petattencross ingericht. 

In 2017 zijn we een volwaardige wielerclub opgestart met 65 fietsende leden verspreid over een 
A- en een B-ploeg. In 2018 kwam er een C-ploeg. In 2019 zijn we het siezoen gestart met 96 
fietsende leden.

5de editie De Gouden Petattencross  
12-13 oktober ‘19
Na 4 succesvolle jaargangen, organiseren we uiteraard ook de  

5de editie van  “De gouden petattencross”. Deze gaat door op  
12 en 13 oktober 2019. 

Op een vinnige en spectaculaire omloop krijgen lokale talenten en 
liefhebbers de kans om zich te meten in wat nog het makkelijkst te 
omschrijven valt als “een cyclocross met mountainbikes en  
cyclocrossfietsen op een uitdagend parcours”.  

Deze formule combineert  het beste van een paar werelden: de 
sfeer van een echte veldrit, een korte omloop, technisch voor de 
renners maar overzichtelijk voor het publiek en dit alles bereikbaar 
voor iedere wielerliefhebber. 



PAKKET         1                               2                               3                               4                                     5                                       OP MAAT

BUDGET     € 50                        € 100     € 150       € 250  € 500   > € 1000

BOEKJE     1/8 A4  1/4 A4      1/3 A4             1/2 A4  1 A4       2 X A4

DRANKKAARTEN            2          3            6     10   BESPREKEN 

BANNER OP TERREIN           JA        JA             JA           VOORKEUR  VOORKEUR

GROOT LED-SCHERM             1/2          1/2  FULL             DUBBELE TIJD

LOGO OP WEBSITE                     JA     JA           JA 

VLAGGEN & OPBLAASBARE RECLAME                JA     JA           JA 

RECLAME FACEBOOK               JA           JA 

GRATIS PLOEG INSCHRIJVEN (OP ZONDAG)            JA           JA

LOGO OP FLYER                        JA

EIGEN KOERS                         JA

EETJETONS / ANDERE               BESPREKEN

overzicht sponsorpakketten 2019



DE GOUDEN PETATTENCROSS

Koers

Vrij verkennen hindernissenparcours

Verschillende koersen (kinderen, individueel, ploegen, ...)

Fietsenstalling, omkleedruimte, afspuitstand & douches
Leuke uitdaging met vrienden/collega’s
Met professioneel trackingsysteem

Voorzieningen & animatie

Drankkaarten sponsors
Bar & foodtruck
Discobar
Commentator motiveert de lokale helden

Promo evenement

Promocampagne Oudegem Kermis – stoet met promofietsen & flyers

Sponsorboekje verdeeld in Oudegem en Mespelare

Reclamebanners op enkele strategische plaatsen

Affiches & flyers in ruime regio

Website & social media

Autostickers

12 oktober 2019
Op 12 oktober kunnen de deelnemers van zondag al testrijden. De KWC Challen-

ge gaat voor de 3de keer door, dit zijn de leden van de fietsclub die het tegen 

elkaar opnemen. Daarnaast kunnen de kinderen onder de 10 jaar begeleid ken-

nis maken met een aangepast parcours.

Op 12 oktober kan er ‘s avonds ook gebruikt gemaakt  
worden van de drankkaarten op onze Cadance Party.



Boekje 1/8 A4

SPONSORPAKKET 1
Ik kies voor reclame in boekje.

Return:

50 euro

Vermelding logo in boekje verdeeld over Oudegem & Mespelare

SPONSORPAKKET 2
Ik kies voor extra visibiliteit, mag een banner hangen en ontvang drankkaarten.

Return:

100 euro

Banner
Ik heb de mogelijkheid om mijn 

promobanner/bache op het 

parcours te hangen

2
drankkaarten twv 20 euro

Boekje 1/4 A4
Reclame in boekje verdeeld 

over Oudegem & Mespelare



SPONSORPAKKET 3
Ik kies ervoor om mijn logo groot te publiceren in het boekje. Ook mijn 
logo wordt gepresenteerd op het groot Led-scherm.

Return:

150 euro

Banner
Ik heb de mogelijkheid om mijn 

promobanner/bache op het 

parcours te hangen

3
Drankkaarten 

(totaalwaarde € 30)

Boekje 1/3 A4
Reclame in boekje verdeeld 

over Oudegem & Mespelare

Led-scherm
Logo op promomateriaal



SPONSORPAKKET 4
Ik kies voor een extra visibiliteit, ook tijdens het evenement.  
Op een halve A4 pagina is er naast het logo plaats voor extra reclame.

Return:

250 euro

Banner
Ik heb de mogelijkheid om mijn 

promobanner/bache op het 

parcours te hangen

6
Drankkaarten 

(totaalwaarde € 60)

Boekje 1/2 A4

Reclame in boekje verdeeld 

over Oudegem & Mespelare

Website
Vermelding logo op website.

Affiches
Logo in het groot op alle 

 affiches die zullen  

opgehangen worden in  

Groot Dendermonde.

Led-scherm
Logo op promomateriaal

Vlaggen & 
opblaasbare 

reclame
Finishboog, vlaggen of ander 

opvallend promomateriaal



SPONSORPAKKET 5
Een volledige A4 pagina waar reclame kan gemaakt worden.  
Logo op Led-scherm bij prijsuitreiking & reclame op Facebook.

Return:

500 euro

Banner
Ik heb de mogelijkheid om mijn 

promobanner/bache op het 

parcours te hangen + promoma-

teriaal in of rond de tent

10
Drankkaarten 

(totaalwaarde € 100)

Boekje 1 A4

Reclame in boekje verdeeld 

over Oudegem & Mespelare

Website
Vermelding website.

Deze sponsor zetten we op 

 Facebook in de kijker met een 

artikel.

Affiches
Logo in het groot op alle 

 affiches die zullen  

opgehangen worden in  

Groot Dendermonde

Led-scherm
Logo op promomateriaal

Vlaggen & 
opblaasbare 

reclame
Finishboog, vlaggen of ander 

opvallend promomateriaal met 

voorkeurplaats



SPONSORPAKKET OP MAAT
Ik kies voor een pakket op maat waarmee ik mijn bedrijf volledig in de 
kijker zet. 

Vb. return, details te bespreken:

> 1000 euro

Banner
Ik heb de mogelijkheid om mijn 
promobanner/bache op het par-

cours te hangen

Drankkaarten volgens 
afspraak

Boekje
Reclame in boekje verdeeld  
over Oudegem & Mespelare

Flyers
Logo in groot op flyers die 

verspreid worden in  
Groot Dendermonde

Website
Vermelding website.

Reclame op Facebook

Affiches
Logo naast titel op alle 

 affiches die zullen  
opgehangen worden in  

Groot Dendermonde

Sponsor
Extra visibiliteit

Cross
1 cross wordt verweven met de naam  

van het bedrijf. De commentator benadrukt  
deze koersnaam tijdens de race.

Led-scherm
Logo op promomateriaal

Dubbele tijd

Extra’s Op maat, te bespreken.



Foodtruck

& uitgebreide 
drankkaart

Overdekt terras &

verwarmde tent


