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BROCHURE
2020  TRIATHLON



HOOFDSPONSOR 
€ 3750,- 
MAXIMAAL 3 SPONSOREN

  Spandoek A-Locatie met logo’s hoofdsponsor 100 meter 

verspreid over parcoursen en wisselzone gebied.

  Spandoek A-Locatie in finishstraat/finishgebied 40 meter 

lengte

  Beachvlaggen (in overleg) 

  Opblaasbare reclameboog over het parcours 1 stuk 

  Gratis deelname voor 5 individuele deelnemers  

en 3 trio teams 

  10 toegangskaarten VIP tent 

LOGO PLAATSING

  Homepage website van de Triathlon Zaanstad

  Strooifolder 

  Raamposter 

  Voorkant VIP Kaart

  Finishlint

  Startnummer deelnemers

  Finish boog/constructie

  Erepodium

  Diverse sponsorwanden 

  T-shirt vrijwilligers

  T-shirt deelnemers

  Maatwerk in overleg bespreekbaar

  Uiteraard ontvangt u een branche exclusiviteit! 

CO-SPONSOR 
€ 1500,- 
MAXIMAAL 10 SPONSOREN 

 Spandoek A-locatie langs het parcours 50 meter 

 Beachvlaggen (in overleg)

 Opblaasbare reclameboog over het parcours 1 stuk

  Gratis deelname voor 3 individuele deelnemers  

en 2 trio teams

 4 toegangskaarten VIP tent

LOGO PLAATSING

 Homepage website van de Triathlon Holten 

 Strooifolder

 Raamposter

 Finish boog/ constructie

 Erepodium

 Diverse sponsorwanden

  Maatwerk in overleg bespreekbaar

  Uiteraard ontvangt u een branche exclusiviteit! 

ZWEMPARCOURSSPONSOR 
€ 1000,- 
MAXIMAAL 1 SPONSOR

NAAMGEVER ZWEMPARCOURS

 Logo op badmuts open races

  Spandoek B-locatie langs het parcours 50 meter 

  Zwemboeien en inrichting zwemparcours voorzien  

van logo naamgever

  Opblaasbare reclameboog in startgebied/of finishgebied 

zwemmen 1 stuk 

  Gratis deelname voor 2 individuele deelnemers  

en 1 trio teams

   2 toegangskaarten VIP tent 

  Maatwerk in overleg bespreekbaar

FIETSPARCOURSSPONSOR € 
1000,- 
MAXIMAAL 1 SPONSOR 

NAAMGEVER FIETSPARCOURS

  Logo op fietsnummersticker 

  Spandoek B-locatie langs het parcours 50 meter 

  Opblaasbare reclameboog in wizzelzone  

of parcours 1 stuk 

   Gratis deelname voor 2 individuele deelnemers  

en 1 trio teams

  2 toegangskaarten VIP tent 

  Maatwerk in overleg bespreekbaar

LOOPPARCOURSSPONSOR 
€ 1000,- 
MAXIMAAL 1 SPONSOR 

NAAMGEVER LOOPPARCOURS

  Spandoek B-locatie langs het parcours 50 meter 

  Opblaasbare reclameboog in de wisselzone of  

loopparcours 1 stuk 

  Gratis deelname voor 2 individuele deelnemers  

en 1 trio teams

  2 toegangskaarten VIP tent 

  Maatwerk in overleg bespreekbaar

VIP SPONSOR 
ACCOMODATIE 
€ 1500,- 
MAXIMAAL 2 SPONSOREN

NAAMGEVER VIP ACCOMODATIE

  Naamsvermelding + logo op uitnodiging

  Logo informatiedoek (5 stuks)

  Spandoek B-locatie langs het parcours 30 meter 

  4 toegangskaarten VIP tent 

  Maatwerk in overleg bespreekbaar

SPONSORPAKKETTEN



   Sponsor dient zelf spandoek, beach flaggs en ander  

reclamemateriaal in onderling overleg aan te leveren  

aan organisatie. 

   Alle prijzen zijn excl BTW.

TRIATHLON2019

VRIJWILLIGER SPONSOR
€ 1500,- 
MAXIMAAL 1 SPONSOR

  Logo op achterzijde t-shirt vrijwilligers 

  Spandoek B-locatie langs het parcours 30 meter 

  2 toegangskaarten VIP tent 

BRUGGENBOUWER 
SPONSOR
€ 1000,- 
MAXIMAAL 1 SPONSOR 

   Loopbrug in het finishgebied voorzien van spandoeken 

  2 toegangskaarten VIP tent 

  Maatwerk in overleg bespreekbaar

VRIEND VAN  
DE TRIATHLON ZAANSTAD
€ 500,- 

  Naamsvermelding website Triathlon Zaanstad 

  2 toegangskaarten VIP tent 

SUPPLIER EN SUPPORTER 
VAN DE TRIATHLON 
ZAANSTAD 
€ 250,- 

  1 toegangskaart VIP tent 

EXTRA
  Toegangskaarten voor het VIP programma, alleen  

in combinatie met andere sponsoring. € 75,- per stuk.

 

LEDWALL RECLAME
Vertoning minimaal 3x per uur op de advertentieschermen. 

   10 seconden spot € 200,-

  15 seconden spot € 285,-

  20 seconden spot € 350,-

   20 seconden spot € 500,- 



HERENGRACHT 109  1506 DR ZAANDAM  INFO@TRIATHLONZAANSTAD.NL

 1500 triatleten aan de start

1.      Open races: minimaal vijfhonderd individuele  

deelnemers en trio deelnemers waarin ruimte is voor  

400 individuele deelnemers en 50 trio teams.

2.      NK jeugd en Juioren van de Nederlandse Triathlon bond. 

In deze races strijden de beste jeugd en junioren triatle-

ten van Nederland om het Nationaal Kampioenschap.  

De jeugd zal een 1/16e triathlon afleggen en de junioren 

een sprint afstand. Het NK geld normaliter ook altijd als 

een selectie race voor een Internationaal Kampioen-

schap dan wel Internationale race waar de junioren zich 

voor moeten kwalificeren. 

3.      KIKA goededoelenrace: naar verwachting zullen meer 

dan zeshonderd individuele deelnemers en trio deel- 

nemers geld ophalen voor KIKA door het volbrengen  

van de Triathlon Zaanstad

 200 vrijwilligers maken het evenement mogelijk

  Triathlon Zaanstad is een nationaal sportevenement dat 

inmiddels grote bekendheid geniet in Nederland

  Na de Dam tot Damloop het grootste sportevenement 

binnen de gemeente Zaanstad

  De triathlonsport heeft een positief imago, is één van de 

meest veelzijdige sporten die er zijn en behoort tot de top 

drie snelst groeiende sporten in Nederland. 

  Gedurende de dag een VIP - Hospitality programma  

voor uw bedrijf als een netwerk bijeenkomst met sportief 

karakter.

 Ruimte voor maatwerk voor uw bedrijf.

  Door sponsor te worden van Triathlon Zaanstad  

ondersteunt u een uniek evenement in Zaanstad. 

Wij hopen uw interesse gewekt te hebben en hopen u te 

kunnen begroeten als partner van dit bijzondere evenement 

Voor meer informatie m.b.t de kansen en mogelijkheden die 

het evenement gaat bieden aan ondernemend Zaanstad kunt 

u contact opnemen met:

 Ronald Oosterhoorn: 06-15472893

 Koen van der Woude: 06-30386619

 Dennis Looze: 06-27598993

Namens Stichting Triathlon Zaanstad,

Dennis Looze

voorzitter

FACT SHEET TRIATHLON ZAANSTAD 2020


