SPONSORDOSSIER

WEDSTRIJDINFO
Na een periode van drie lange jaren, kunnen we ein-de-lijk opnieuw onze traditionele grensloop voorstellen
Het hoeft dus niet te worden gezegd dat we dit jaar nog meer als anders uitkijken naar de achtste editie van
de Grensloop Menen die doorgaat op vrijdag 22 mei 2022.
Ons parcours ondergaat wel een aanpassing maar ons doel blijft ongewijzigd! Met dit sportief evenement
willen we zowel inzetten op sport en beleving. Daarnaast willen we met de GRENSLOOP ook blijvend de
competitie aanwakkeren tussen verenigingen en bedrijven uit groot Menen. We willen van dit evenement een
leuke gezellige avond maken waar met vrienden, collega’s, familie samen kan gesport worden.
Daarom durven wij uw steun vragen bij de organisatie van dit evenement. Dit financieel extraatje gebruiken
we steeds om ons evenement nog iets meer cachet te geven. Hierna vindt u de verschillende sponsorformules
waarmee u het evenement kan ondersteunen.
Aarzel niet om ons te contacteren voor meer info of alternatieve sponsorformules:
Stad Menen- sportdienst- T 0492 722 061- alexander.delaere@menen.be
Wil je een impressie van vorige edities?
Ga dan vliegensvlug naar www.menen.be/grensloop en facebook.com/grensloop
Alvast bedankt voor uw steun
Met sportieve groeten
Voor de stad Menen
Eric Algoet, Algemeen Directeur | Eddy Lust Burgemeester | Kasper Vandecasteele, Schepen van Sport
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SPONSORFORMULES
Hierna vindt u onze verschillende sponsorfomules:
GOLD SPONSOR 600 EURO
•
•
•
•
•

Naamvermelding op de borstnummers van alle deelnemers 5 km en 10 km ( 1000 tal borstnummers)
Maximum twee namen van sponsors kunnen worden vermeld op het borstnummer.
Vermelding logo website stad Menen
Vermelding naam op de LED-wall die staat op de Grote Markt
Gratis deelname van 2 ploegen aan de bedrijvencompetitie
2 spandoeken op dranghekkens rond aankomstzone (goed zichtbare plaats, eventueel samen af te spreken)

SILVER SPONSOR 300 EURO
•
•
•
•
•

Spandoek van sponsor op podium prijsuitreiking
Vermelding door speaker “ prijs wordt geschonken door…”
Vermelding logo op website stad Menen
Vermelding naam op de LED-wall die staat op de Grote Markt
Gratis deelname van 2 ploegen aan bedrijvencompetitie

SPONSOR BORSTNUMMERS KINDEREN 250 EURO
•
•
•

Naamvermelding op de borstnummers kinderen (200 tal borstnummers)
Vermelding logo op website stad Menen
Gratis deelname van 1 ploeg aan bedrijvencompetitie
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