Dag van het Aangespannen Paard

SPONSORMOGELIJKHEDEN

De Dag van het Aangespannen Paard in
het kort:
De DAP is het op één van de grootste
mensportevenement van Nederland dat in mei
jaarlijks terugkeert op het faculteitsterrein van
diergeneeskunde te Utrecht. Tijdens deze gratis
toegankelijke dag worden nagenoeg alle facetten van
het aangespannen rijden getoond. Er komen hier
gemiddeld zo’n 5000 mensen op af, zowel als
toeschouwer als deelnemer.

De deelnemers van de populaire oefenmini-marathon razen
overdag door diverse hindernissen. Tunnels, een spectaculaire
waterbak en waarheidsgetrouwe kopie van de Dom maken deel
uit van het parcours waar deelnemers uit heel Nederland hun
capaciteiten en natuurlijk die van hun paarden of pony’s kunnen
testen.
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In de hoofdring zullen, onder auspiciën van de KNHS,
concoursrubrieken verreden worden voor Tuigpaarden,
Hackney’s, Friezen, Welshes en Shetlanders. Deze zullen
worden afgewisseld met vele demonstraties. Daarnaast zullen
er jaarlijkse nieuwe spectaculaire demo’s vertoond worden, met
in voorgaande edities een politiehonden demo, schapen drijven
en een damescarrousel, een zeer gevarieerd aanbod dus! Ook
een strodorp ontbreekt niet op de “Dag van het Aangespannen
Paard”. Op deze braderie tonen tuig- en wagenmakers hun
kunsten, zijn vele oude ambachten vertegenwoordigd en
presenteren vele stamboeken hun ras. Daarnaast is er van alles
verkrijgbaar op het gebied van het buitenleven. De kinderen
kunnen zich laten schminken en zich naar hartelust vermaken in
een speciaal voor hen ingerichte kindertuin.

Wat zijn de mogelijkheden
voor u als sponsor?
Hoofdsponsor worden
Uw naam wordt verbonden aan ons evenement. U kunt met uw
zakenrelaties de gehele dag in de VIP tent verblijven. Er zijn tal
van mogelijkheden om uw bedrijf aan het publiek te promoten,
zoals hindernissen, concoursrubrieken, advertenties, adoptie
van een demonstratie en vermelding van uw logo op DAPflyers.
Uw logo wordt op de voorkant en in het programmaboekje
vertoond en u kunt borden en vlaggen aanleveren voor het
terrein. Uw bedrijf vormt dus de rode draad door ons gehele
evenement.

Adoptie Hindernis
Er zijn drie hindernissen te adopteren in de mini-marathon. De
hindernissen staan op het mini-marathon terrein, nabij de
hoofdring. In overleg met u zal de hindernis aangekleed worden;
hiervoor kunt u zelf materiaal aanleveren. Daarnaast zal ook bij
het hindernisschema uw naam vermeldt worden. Alle prijzen zijn
inclusief een uitnodiging voor u en uw gasten voor het
VIPgedeelte langs de hoofdring. Tarieven voor adoptie van
hindernissen zijn geheel afhankelijk van het type, de locatie en
de mate waarin de hindernis wordt aangepast om aan de
promotie van uw bedrijf te kunnen voldoen.

Adoptie concoursrubriek
De organisatie bestaat traditiegetrouw uit zes studenten van de
faculteit diergeneeskunde die tot doel hebben een dag neer te
zetten waar jong en oud van ’s ochtends tot ‘s avonds laat hun
hart kunnen ophalen aan alle takken van de mensport die
Nederland rijk is.

Ieder jaar worden er, afhankelijk van het aantal deelnemers, 18
concoursrubrieken verreden. Er bestaat de mogelijkheid één of
meerdere rubrieken te adopteren. Uw naam wordt vermeld in het
programmaboekje. Ook kunt u een attentie van uw bedrijf
uitreiken aan de winnaar. Tevens krijgt u een uitnodiging voor het
VIP-gedeelte naast de hoofdring met daarbij een parkeerkaart.
De hoofdsponsoren hebben het recht als eerste een rubriek uit te
kiezen.

Adoptie demonstratie
Ieder jaar zijn er ongeveer 4 demonstraties welke
jaarlijks vastgesteld worden door het bestuur. Bij de
geadopteerde demonstratie zal uw naam via de speaker
omgeroepen worden. Ook zal bij de beschrijving van de
demonstratie in het programmaboekje uw naam
vermeldt worden. Tevens is het in overleg mogelijk de
demonstratie zelf aan te kleden met reclamemateriaal.
Daarnaast krijgt u een uitnodiging voor het VIP-gedeelte
naast de hoofdring en een parkeerkaart. De kosten van
de demonstraties verschillen, o.a. afhankelijk van de
duur en het tijdstip. Graag willen wij u hierover meer
informatie geven als het programma bekend is. Eigen
initiatieven zijn natuurlijk van harte welkom.

Sponsorpakketten
Concours pakket A:
- Sponosring toprubriek
- 2 vlaggen of spandoeken
- Logo op de site
- Vermelding door speaker
- Logo in programmaboekje

Dit is een ideale mogelijkheid om zeer uitgebreid alle
facetten van uw bedrijf aan het publiek te tonen en
eventueel uw koopwaar aan de man te brengen. U kunt
hiervoor gebruik maken van de door ons aangeboden
kramen, maar u mag uiteraard ook uw eigen stand
meebrengen. U kunt de ‘Informatiebrief Strodorp’ met
bijbehorende tarieven overzicht bij ons aanvragen.

Onder voorbehoud, prijzen kunnen jaarlijks variëren.
Wat je kan sponsoren

Wat kost
het?
1 jaar

Wat kost het?
3 jaar

Het concours en de marathon
Concours Pakket A

600,-

550,-

Concours Pakket B

500,-

450,-

Concours Pakket C

250,-

225,-

Hindernis minimarathon

in overleg

in overleg

1 vlag of spandoek in
de hoofdring

175,-

150,-

Concours pakket C:
- Rubriek
- Vermelding door speaker
- Logo in programmaboekje

2 vlaggen of
spandoeken in de
hoofdring

250,-

225,-

Voor de prijzen per pakket en de overige
sponsormogelijkheden, zie het tarievenoverzicht hiernaast.

A5 ad. zw/wt

300,-

275,-

A5 ad. kleur

525,-

500,-

½ A5 ad. zw/wit

175,-

150,-

½ A5 ad. kleur

225,-

200,-

175,-

150,-

Concours pakket B:
- Sponsoring rubriek
- 2 vlaggen/spandoeken
- Vermelding door speaker
- logo in programmaboekje

Eigen initiatieven

Strodorp

Tarievenoverzicht (in euro’s)

Initiatieven van uw kant met betrekking tot andere
sponsormogelijkheden zijn natuurlijk van harte welkom. Hierbij
kunt u bijvoorbeeld denken aan door ons uit te reiken extra
prijzen, zoals dekens, levensmiddelenmanden of wijn, maar
daarnaast kunnen ook bijvoorbeeld bouwmaterialen of
promotiemateriaal een mogelijkheid bieden. Ons evenement
biedt ruime gelegenheid om uw bedrijf onder de aandacht van
een groot en gevarieerd publiek te brengen en wij staan dan ook
open voor uw ideeën.

Meerjarige contracten
Veel van onze sponsoren steunen ons evenement inmiddels
gedurende enige jaren. Er is dan ook veelal sprake van een
langdurige, vruchtbare samenwerking. Daar dit vele voordelen
biedt, sturen wij aan op het vastleggen van een meerjarige
overeenkomst. Dit geeft meer specifieke mogelijkheden om uw
bedrijf tijdens ons evenement te promoten.

Vlaggen en spandoeken

Programmaboekje

De website
Logo op de site, met
doorklik link

Contact
Ben u geïnteresseerd geraakt? Graag praten wij verder met u
over de mogelijkheden om uw bedrijf te promoten op de Dag van
het Aangespannen Paard. Neemt u daarom gerust contact met
ons op:

‘Stichting Dag van het Aangespannen Paard’
Adres
Yalelaan 1 3584 CL Utrecht
Telefoon
030 253 9423
Mobiel e-mail 06 13 46 61 52
dap@uu.nl

www.dagvanhetaangespannenpaard.nl
K.v.K. Utrecht 41186063

