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VOORWOORD
De GTC Rally is al vele jaren een van de belangrijkste en mooiste rally’s van Nederland.
Na meer dan 35 jaar is de GTC Rally uitgegroeid tot een topevenement met aanzien in
binnen- en buitenland. In 2022 grijpt de GTC Rally net zoals vorig jaar terug naar de basis van
het succes: een gezellig en compact evenement met uitdagende klassementsproeven en een
finale in het donker. Een sportieve uitdaging voor de rijders.
Terug naar de Nacht van Achtmaal!
De eerste “Nacht van Achtmaal” werd in 1987 ook volledig op
het grondgebied van de gemeente Zundert verreden. In de
loop der jaren werd het evenement gespreid over geheel ZuidWest Brabant, maar ook dit jaar keert de organisatie terug
naar de essentie met een compacte wedstrijd verreden in de
Gemeente Zundert en Etten-Leur. Korte verbindingen, veel
uitdagende wedstrijdkilometers zonder veel onderbrekingen
en een gezellige sfeer, ook voor de talloze vrijwilligers van de
organisatie die al hun vrije uren investeren in het evenement.
Op zaterdag 9 juli 2022 gaat de wedstrijd om 16h00 van
start, nadat eerder op de dag de proeven verkend werden.
De deelnemers zullen drie lussen van 4 klassementsproeven
afwerken, goed voor 135 kilometer tegen de klok. Het parcours
blijft bijzonder uitdagend, met de gekende proeven van KleinZundert, Rucphen/Etten-Leur, Achtmaal De Hel en Achtmaal
Ostaayen. Kort na middernacht zal de winnaar gehuldigd
worden op het finishpodium, waarna het evenement
afgesloten wordt met een gezellig feest.
Terug naar de “Nacht van Achtmaal”, dat kan men ook letterlijk
nemen. Het rallycentrum heeft al verschillende locaties
gekend, denk hierbij aan Roosendaal, Etten-Leur en Breda
International Airport. Dit jaar gaan we net als vorig jaar terug
naar Achtmaal, met het servicepark grenzend aan één van de
klassementsproeven. Op het centrale serviceterrein wordt ook
de VIP-tent opgetrokken, zodat de gasten zowel het sleutelen
in het servicepark als de doortocht van de wagens op de
klassementsproef kunnen volgen. Sfeer en een unieke beleving
verzekerd.

De GTC Rally blijft een van de grootste sportevenementen
in Zuid-West Brabant, met een 100-tal deelnemende auto’s
uit binnen- en buitenland, elk jaar 50.000 toeschouwers
en uitgebreide aandacht op televisie, radio en de sociale
media. Naast dit topevenement zijn er ook nog twee
nevenwedstrijden die tegelijkertijd worden verreden, de Short
Rally en de Historic Rally.
De GTC Rally is een flitsend, modern en populair evenement
in uw regio. Een organisatie die unieke promotionele kansen
biedt, mede door de TV-aandacht. In deze brochure geven we
u een overzicht van de mogelijkheden. Uiteraard zijn we altijd
benieuwd naar uw ideeën en kunnen we ongetwijfeld een
mooi pakket naar uw wensen samenstellen.
Voor meer informatie of het maken van een afspraak
kunt u contact opnemen met:
Stichting Autosport Zuid-West Brabant
Adres:
Hofdreef 16, 4881 DR Zundert
Tel:
076-5963006
Mail:
secretariaat@gtcrally.eu
Website: www.gtcrally.eu
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Een korte introductie
in de rallysport

Rally, een topsport, een teamsport, een passie.
De route van een rally bestaat uit klassementsproeven, routes
op de openbare weg die afgesloten zijn voor het publiek en waar
de deelnemers zo snel mogelijk van start tot finish rijden, en
verbindingskilometers. Op deze verbindingswegen rijden de
deelnemers tussen het normale verkeer en moeten ze zich houden
aan de geldende verkeersregels en snelheidsbeperkingen. Alle
rallyauto’s, voorzien van de allerbeste veiligheidsvoorzieningen
(rolkooi, kuipzetels, gordels, automatische brandblusser, enz)
zijn dan ook voorzien van een kenteken en zijn verzekerd.

‘‘Piloot en co-piloot moeten een blind
vertrouwen hebben in elkaar’’
Op de klassementsproeven, afgekort KP’s, wordt gestreden voor
de snelste tijd. De deelnemers rijden hun wedstrijd “individueel”.
Het klassement van de wedstrijd wordt bepaald door het
optellen van de tijden gerealiseerd op alle klassementsproeven
samen. De snelste wint de wedstrijd.
De wedstrijd begint met een documenten- en technische
controle. Daar wordt gecontroleerd of de bemanning over de
nodige licenties beschikt, of de inschrijving voldaan werd en of
de auto voldoet aan de veiligheidsvoorschriften en conform is
aan het reglement.

Rally is een teamsport, want een piloot alleen in de auto
zou nooit een rally kunnen winnen. Omdat het parcours zo
uitgebreid is, op de gewone openbare weg, en de verkenningen
vooraf beperkt zijn, moet de piloot-bestuurder wel een beroep
doen op een navigator die hem instructies geeft over de te
volgen weg, de snelheid en de hoek van de bochten.
De copiloot is de baas in de auto. Hij of zij bepaalt de snelheid
door het ritme waarmee hij/zij de pacenotes leest. Piloot en
copiloot moeten een blind vertrouwen hebben in elkaar.
Om de wagen technisch in topvorm te houden, wordt de
bemanning bijgestaan door een serviceteam. De monteurs
mogen tijdens de reglementair voorziene servicetijd herstellingen uitvoeren aan de auto, nieuwe banden monteren, enz.
Verder omvat een rallyteam nog veel meer medewerkers, zoals
het management, de PR-mensen, helpers die instaan voor de
catering van het team en zijn gasten, enz.
Organiseren is een passie, rally vergt enorm veel inzet, zowel
van energie als van tijd en middelen, van de deelnemers. Het is
een sport waarin het begrip passie nog essentieel is. Je legt niet
zomaar je leven in handen van je copiloot of piloot. Daarvoor
moet je gepassioneerd zijn.
Diezelfde passie leeft bij een organisatieteam, want het
organiseren van een rally is een waanzinnig complexe en
tijdrovende bezigheid. Een team van ruim 20 medewerkers is

‘‘Rallysport = Teamsport’’
het gehele jaar actief om de wedstrijd op poten te zetten, van
het aanvragen van vergunningen, het uitstippelen van de route,
het maken van een tijdschema, het opbouwen van de proeven
tot het opruimen en evalueren van de voorbije editie.
Veiligheid, sponsorwerving, persdienst, promotiemateriaal,
VIP programma’s, contacten met brandweer, GGD en politie,
inrichten rallycentrum, verkeersbegeleiding, website bouwen,...

De meeste uiteenlopende taken en verantwoordelijkheden
moeten tot een goed einde gebracht worden. Tijdens de rally
zijn er ruim 1000 (vrijwillige) officials aan het werk.
Alleen al dat aantal medewerkers geeft een beeld van de
omvang van het evenement. Er komt veel meer kijken
bij een rally dan de 100 wagens die over de klassementsproeven scheuren.

VOORLOPIG PRO
Vrijdag 8 juli
Aankomst serviceteams

vanaf 19:00

OGRAMMA 2022
Zaterdag 9 juli
Documentencontrole
vanaf 10:00
Technische keuring
vanaf 10:00
Verkenningen
vanaf 11:00
Start rally
start 16:30
Finish rally		
00:30

SPONSOR
MOGELIJKHEDEN
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1. Adverteren

1.1		 Adverteren in de rallykrant / Inleg in de rallykrant
Deze fraai vormgegeven full color uitgave wordt gedrukt in een
oplage van 82.000 exemplaren. In deze uitgave vindt u alle
informatie over de deelnemers, startlijsten, tijdschema’s en
kaartfragmenten van de te rijden route. De krant wordt ruim voor
aanvang van de rally verkocht via diverse voorverkoopadressen.

v.a. € 150,-

Daarnaast wordt de krant uitgereikt aan alle deelnemers,
omwonenden van de klassementsproeven, VIPS, sponsormap en
alle inwoners van de gemeente Zundert, Etten-Leur, Roosendaal,
Halderberge en Rucphen.

Tarieven voor advertentie rallykrant
Full Color:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1/24
1/16
1/8
1/8
1/4
1/4
1/4
1/2
1/2
1/2

pagina
pagina
pagina
pagina + redactionele aandacht
pagina
pagina + redactionele aandacht
pagina achterkant
pagina
pagina + redactionele aandacht
pagina achterkant

€ 150,€ 200,€ 275,€ 400,€ 550,€ 800,€ 850,€ 1000,€ 1300,€ 1400,-

Prijzen gebaseerd op aangeleverde digitale opmaak.

1.2		 Adverteren op de Vidi-Wall

v.a. €350,Op vrijdag worden in Achtmaal via een grote Vidi-Wall live
beelden uitgezonden van de rally. Hetzelfde op zaterdag in
het rallycentrum en op de VIP-locatie. Via deze schermen
worden de fans op de hoogte gehouden van het verloop van
de wedstrijd en brengen we de actie naar hen toe. De beelden
worden afgewisseld met reclamespots of stand-still’s. Uw
bedrijf kan hierop gepresenteerd worden. De Vidi-Wall zal
trouwens ook aanwezig zijn op de persconferentie met beelden
van onze sponsors

Tarieven voor de Vidi-Wall:
•
•
•

1.3		 Adverteren op Social Media

Stand-Still
2x per uur
€ 350,3x per uur		
€ 450,Reclame spot (max 20sec.) 2x per uur € 350,-

v.a. €400,3 Keer plaatsen van uw logo op social media in de laatste 4
weken voor het evenement. Met een bereik van tussen de
400.000 en 1.000.000 weergaven. Dit is mogelijk van 400 tot
600 euro op de website, Facebook of Instagram van de GTC
Rally. Afhankelijk van uw keuze voor een kanaal wordt de prijs
afgestemd.

13

2. VIP Arrangementen
2.1		 Het VIP arrangement “GOUD’’
Onze VIP-lounge is dit jaar verdeeld in twee concepten. Door gebruik te maken van ons VIP arrangement ‘‘GOUD’’ bent u er zeker
van dat u en uw gasten de rally goed kunnen volgen.
Met dit VIP arrangement heeft u toegang tot VIP-lounge ‘‘ZILVER’’ en ‘‘GOUD’’.
Onze VIP-locatie is de meest spectaculaire plaats. Aan de achterzijde van de VIP-lounge kijkt u uit over het gehele serviceterrein,
aan de voorzijde grenst de VIP-lounge aan klassementsproef ‘‘ de Hel’’. Beter kan dus niet!
Vanaf 6 personen kunt u een tafel reserveren, hiermee bent u verzekerd van de beste plaats. De gehele dag zult u in de watten
worden gelegd. Zo zullen er diverse gerechtjes van sterren-chef Stijn Antens geserveerd worden aan tafel.

Programma VIP arrangement ‘‘GOUD’’

VIP-lounge open					16.00u
Start podium					16.30u
Eerste doorkomst KP de Hel			
17.40u
Aanvang diner					18.00u
Tweede doorkomst KP de Hel			
20.15u
Einde diner					22.00u
Aanvang feestavond				22.30u
Derde doorkomst KP de Hel			
22.45u
Finish podium eerste deelnemer			
23.45u
Einde programma				01.30u
Afsluiten VIP-lounge				01.45u

Prijzen VIP ( uitsluitend per tafel van 6 personen) - € 1750,-

2.2 Het VIP arrangement “ZILVER’

€185,- p.p.

Met het VIP arrangement ‘‘ZILVER’’ heeft u toegang tot één deel van de VIP-lounge. Ook hier heeft u een top uitzicht op
klassementsproef ‘‘de Hel’’. De gehele dag kunt u genieten van onbeperkt drank, eten en entertainment. Bij dit VIP-arrangement
zal er een compleet buffet verzorgd worden en bent u dus niet verbonden aan een programma.
Vanaf 22.30u heeft u toegang tot VIP-lounge ‘‘GOUD’’, zodat u de dag af kunt sluiten met een feest.

Programma VIP arrangement ‘‘ZILVER’’

VIP-lounge open					16.00u
Start podium					16.30u
Eerste doorkomst KP de Hel			
17.40u
Opening buffet					18.00u
Tweede doorkomst KP de Hel			
20.15u
Einde buffet					22.00u
Aanvang feestavond, toegang tot VIP-lounge ‘‘GOUD’’ 22.30u
Derde doorkomst KP de Hel			
22.45u
Finish podium					23.45u
Einde programma				01.30u
Afsluiten VIP-lounge				01.45u

2.3		 Meevliegen met een helikopter tijdens de rally

€ 95,-

Meevliegen met onze helikopter is letterlijk een hoogtepunt van
de rally. De zeer ervaren piloten geven u een overzicht van grote
hoogte of vliegen laag met een rally-auto mee. De helikopter
vertrekt vanuit de VIP-locatie in Achtmaal.

*Indien aanwezig

2.4 Meerijden met een x-wagen		

€ 395,-

Meerijden met een échte rallyauto tijdens één van onze
klassementsproeven is nu mogelijk! Uitgerust in een échte
rallyoveral en helm word je begeleid in de rallywagen. Je
krijgt uitleg van de rallycoureur en vervolgens rijden jullie de
klassementsproef op wedstrijdsnelheid.
Dit is een onvergetelijke ervaring!

*Indien aanwezig
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3. Reclame-uitingen
3.1		 Naamskoppeling Klassementsproef
Uw bedrijfsnaam wordt gekoppeld aan een klassementsproef
en geeft u het exclusieve recht tot reclame en promotionele
activiteiten op deze klassementsproef.

€4.500,In alle uitingen rondom de rally zal uw bedrijfsnaam gebruikt
worden als aanduiding van klassementsproef. Tevens komt de naam
zeer prominent naar voren in de rallykrant en op de rallymap.

3.2		 Logovermelding startpodium

€5.500,Op 2 zuilen van het startpodium.

3.3		 Afzetlint

€2.250,-

350 rollen rood/wit afzetlint van 500 meter lengte, bedrukt met uw naam en of logo.

3.4 Logovermelding op onze reclameboog

€1000,- (25cm x 100 cm)
Deze boog wordt op meerdere evenementen gebruikt met
reclame doeleinden. Tevens staat deze op ons eigen evenement
op een prominente plaats.

3.5		 Bedrijfslogo’s op deelnemende auto’s

€1000,- (25cm x 100 cm)
Aan het evenement nemen ruim 100 auto’s deel. Naast
deelnemers zijn er ook een groot deel auto’s van de organisatie
actief op de route die intensief door het publiek gevolgd worden.
De auto’s die 3 dagen volop in de picture zijn worden door
de KNAF, de organisator van het nationale kampioenschap,
verplicht gesteld een vast deel van hun auto te reserveren voor
startnummers en reclame van de organisatie.
Een sponsor op het deurpaneel. Deze sponsor wordt toegekend
aan minimaal 5 auto’s. Bij veel deelname kunnen dit meer auto’s
per sponsor zijn.
Afmeting (cm) 10 x 50 cm - 10 x 25 cm.

•
•
•

Rally		 € 2.750,Historic Rally		
€ 1.750,Short Rally		
€ 1.750,-

3.6		 Reclamemogelijkheden		
		 bij publiekspunten, start/finish en VIP locatie

v.a. €350,-

Bij publiekspunten zijn er diverse mogelijkheden om uw
onderneming in beeld te brengen.

Boarding
Langs het circuit van de deelnemers zijn mogelijkheden voor het
aanbrengen van reclamespandoeken. De spandoeken mogen

•
•
•

1e spandoek		
Elk volgend spandoek		
Bouwhekspandoek ( 1,75 m x 3,5 m )

€ 350,€ 200,€ 500,-

(prijzen gebaseerd op aangeleverd materiaal)
De organisatie kan eventueel een spandoek voor u laten
produceren. Het doek wordt na het evenement uw eigendom. De
kosten zijn €85,- excl. BTW. Facturatie rechtstreeks
vanaf drukker.
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4. Overige sponsor mogelijkheden
4.1 Promotie / Verkoopstand

Promotieruimte vanaf €100,Op de start/finish zal een promodorp worden ingericht met
aan de autosport gerelateerde ondernemingen. U kunt hier
uw producten aanbieden aan het rally- en winkelpubliek dat
tijdens het evenement in het centrum verblijft.

4.2 Bedrijven- of vriendenuitje (vanaf 8 personen)		

€50,- p.p.

Samen met een leuk groepje de rally komen bewonderen?
Vanaf minimaal 8 personen is er de mogelijkheid een pakket
af te nemen.
Pakket bestaat uit:
• Entree klassementsproeven
• 14 munten p.p.
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KP 2-6-10 Rucphen - Klappenberg

KP 1-5-9 Klein - Zundert

KP 4-8-12 Ostaaijen

KP 3-7-11 Achtmaal (de Hel)

STAGEMAP
TIJDSCHEMA PROEVEN/TIMETABLE STAGES 2022

X

1

Hist 1

Short 1

Podium

16:23

16:30

17:42

18:14

1

ST KP Klein-Zundert

16:41

16:48

18:00

18:32

2

ST KP RucphenKlappenberg

16:59

17:06

18:18

18:50

3

ST KP de Hel

17:32

17:39

18:51

19:23

4

ST KP Ostaaijen

17:49

17:56

19:08

19:40

Regroup in

18:07

18:14

19:26

19:58

Regroup out = Service in

18:27

18:34

19:46

20:18

Service out

18:57

19:04

20:16

20:48

5

ST KP Klein-Zundert

19:15

19:22

20:34

21:06

6

ST KP RucphenKlappenberg

19:33

19:40

20:52

21:24

7

ST KP de Hel

20:06

20:13

21:25

21:57

8

ST KP Ostaaijen

20:23

20:30

21:42

22:14

Regroup in

20:41

20:48

Regroup out = Service in

21:01

21:08

Service out

21:31

21:38

9

ST KP Klein-Zundert

21:49

21:56

10

ST KP RucphenKlappenberg

22:07

22:14

11

ST KP de Hel

22:40

22:47

12

ST KP Ostaaijen

22:57

23:04

Regroup in

23:15

23:22

22:00

22:32

Regroup out =
Finish podium

23:30

23:37

22:15

22:47

ZATERDAG 9 JULI

PROEF DE SFEER

SPONSOR
PAKKETTEN
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6. Sponsor pakketten

6.1		 TV Sponsoring

Aankondiging in beeld en met voice-over tekst: “Mede mogelijk gemaakt door (uw bedrijfsnaam/logo)”.
dit is niet exclusief, kunnen meerdere partijen zijn. Indien mogelijk een persoonlijk interview.

Logo vermelding *
• op briefpapier van de organisatie
• op onze website
• op de proevenkaart en omslagmap
• op onze TV’s en led-schermen (mits aanwezig)

Advertenties
• 1/4 pagina advertentie in de rallykrant
+ 1/4 pagina advertorial
• Advertentie op Social Media
Diversen
• 2 VIP arrangementen GOUD
• 10 Entreekaarten publiek
• 10 Rallykranten
• Kortingsregeling op VIP arrangementen

Spandoeken en Reclameborden

Spandoeken (200x60cm) op de volgende locaties:

•
•
•

3 ex. bij locatie TV opnamen
2 ex. op de VIP-locatie
2 ex. op publieksproeven naar keuze

* mits tijdig getekend sponsorcontract + logo tijdig aangeleverd

6.1A TV Sponsoring Nederlandse TV: RTL 7

Prijs: op aanvraag

6.1B TV Sponsoring Belgische TV: diverse zenders

Prijs: op aanvraag

o.a. uitzending op:
			
			
			
			
			
			

Sport10 (Belgë, basispakket Proximus TV)
Sport40 (België, basispakket Telenet)
Motorsport TV France
Motorsport TV UK
Motorsport TV Europe
FOX Sports Europe
FOX Sports Africa
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6.2		 Sponsorpakket

€6.000,-

Logo vermelding*

Uw beeldmerk zal geplaatst worden op de volgende items:

•
•
•
•
•
•

Op onze reclameboog
Op 3 auto’s naar keuze van de organisatie
Op briefpapier van de organisatie
Op onze website
Op de proevenkaart en omslagmap
Op onze TV’s en led-schermen (mits aanwezig)

Advertenties

De volgende advertenties worden geplaatst:

Diversen

•
•

1/4 pagina advertentie in de rallykrant + 1/4 pagina advertorial
Advertentie op Social Media

•
•
•

6 VIP arrangementen GOUD
6 Entreekaarten publiek
6 Rallykranten

* mits tijdig getekend sponsorcontract + logo tijdig aangeleverd

6.3		 Sponsorpakket

€10.000,-

Logo vermelding*

Uw beeldmerk zal geplaatst worden op de volgende items:

•
•
•
•
•

Op 2 zuilen van het start/finishpodium
Op briefpapier van de organisatie
Op onze website
Op de proevenkaart en omslagmap
Op onze TV’s en led-schermen (mits aanwezig)

Advertenties

De volgende advertenties worden geplaatst:

Diversen

•
•

1/2 pagina advertentie in de rallykrant + 1/4 pagina advertorial
Advertentie op Social Media

•
•
•

12 VIP arrangementen GOUD
12 Entreekaarten publiek
12 Rallykranten

* mits tijdig getekend sponsorcontract + logo tijdig aangeleverd
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6.4 Sponsorpakket

€15.000,-

Naamskoppeling

De naam van uw onderneming wordt verbonden aan 1 klassementsproef.

Logovermelding *

Uw beeldmerk zal geplaatst worden op de volgende items:

•
•
•
•
•
•

Op de rallyschilden van alle deelnemers, organisatie en VIP’s.
Op 2 zuilen van het start/finishpodium.
Op briefpapier van de organisatie.
Op onze website.
Op de proevenkaart en omslagmap.
Op onze TV’s en led-schermen (mits aanwezig).

Spandoeken en Reclameborden

Spandoeken (200x60cm) op de volgende locaties:

•
•
•

3 ex. op de VIP-locatie.
1 ex. op publieksproeven naar keuze.
1 ex. bij locatie TV opnamen.

Advertenties

De volgende advertenties worden geplaatst:

Diversen

•
•

1/2 pagina advertentie in de rallykrant + 1/4 pagina advertorial.
Advertentie op Social Media.

•
•
•
•

18 VIP arrangementen GOUD
Helikoptervlucht voor twee personen
18 Entreekaarten publiek
18 Rallykranten

* mits tijdig getekend sponsorcontract + logo tijdig aangeleverd

6.5 Sponsorpakket

€20.000,-

Naamskoppeling

De naam van uw onderneming wordt verbonden aan 1 klassementsproef.

Logovermelding *

Uw beeldmerk zal geplaatst worden op de volgende items:

•
•
•
•
•
•
•
•

Groot logo op sticker deurpaneel op minimaal 5 auto’s van de rally.
Op de rallyschilden van alle deelnemers, organisatie en VIP’s.
Op poster met voorverkoopadressen.
Op 2 zuilen van het start/finishpodium.
Op briefpapier van de organisatie.
Op onze website.
Op de proevenkaart en omslagmap.
Op onze TV’s en led-schermen (mits aanwezig).

Spandoeken en Reclameborden

Spandoeken (200x60cm) op de volgende locaties:

•
•
•

3 ex. op de VIP-locatie.
3 ex. op publieksproeven naar keuze.
1 ex. bij locatie TV opnamen.

Advertenties

De volgende advertenties worden geplaatst:

Diversen

•
•

1/1 pagina advertentie in de rallykrant + 1/2 pagina advertorial.
Advertentie op Social Media.

•
•
•
•

24 VIP arrangementen GOUD
Helikoptervlucht voor drie personen
24 Entreekaarten publiek
24 Rallykranten

* mits tijdig getekend sponsorcontract + logo tijdig aangeleverd
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6.6 Sponsor Kleding Organisatie

Prijs: op aanvraag

Er is een mogelijkheid om reclame te maken voor u bedrijf door Deze kleding wordt gedragen bij o.a. persconferentie, VIP
middel van kleding aan te leveren (op deze kleding worden gelegenheden en wedstrijd organisatie.
onze sponsorlogo’s geplaatst).
•
25 blouses organisatie algemeen
•
25 jassen organisatie
•
25 bodywarmers of dergelijke organisatie
•
25 Vip crew polo’s
Reclamemogelijkheden die wij U kunnen bieden:

Logovermelding *

Uw beeldmerk zal geplaatst worden op de volgende items:

•
•
•
•
•

Op de geleverde kleding (afmetingen naar verhouding)
op briefpapier van de organisatie
op onze website
op de proevenkaart en omslagmap
op onze TV’s en led-schermen (mits aanwezig)

Advertenties

De volgende advertenties worden geplaatst:

Diversen

•
•

1/4 pagina advertentie in de rallykrant
Advertentie op Social Media

•
•
•

20 Rallykranten
6 Entreekaarten publiek
6 VIP arrangementen ZILVER

* mits tijdig getekend sponsorcontract + logo tijdig aangeleverd

6.7		 Sponsor Voorrij Auto’s		

€6.000,-

Exclusief recht van levering en bestickering van 12 voorrij
auto’s. Naast het algemene deurpaneel van de rally, kunt U
verder naar eigen wens de auto bestickeren.
Gebruik auto’s:
•
•
•
•
•
•

“000”
“000”
Info
Info
“00”
“00”

- 60 minuten voor 1e deelnemer Rally
- 60 minuten voor 1e deelnemer Short Rally
- 25 minuten voor 1e deelnemer Rally
- 25 minuten voor 1e deelnemer Short Rally
- 20 minuten voor 1e deelnemer Rally
- 20 minuten voor 1e deelnemer Short Rally

•
•
•
•
•
•

Sluitauto
- achter alle deelnemers Rally
Sluitauto
- achter alle deelnemers Short Rally
“01”
- auto voor wedstrijdleider Rally
“02”
- auto voor wedstrijdleider Short Rally
“03”
- auto voor assistent wedstrijdleider
“04” - auto voor assistent wedstrijdleider/ hoofd veiligheid

4 auto’s dienen te zijn uitgerust met beugels voor zwaailicht en muziek-installatie.
Reclamemogelijkheden die wij U kunnen bieden:

Logovermelding *

Uw beeldmerk zal geplaatst worden op de volgende items:

•
•
•
•

op briefpapier van de organisatie
op onze website
op de proevenkaart en omslagmap
op onze TV’s en led-schermen (mits aanwezig)

Advertenties

De volgende advertenties worden geplaatst:

Diversen

•
•

1/4 pagina advertentie in de rallykrant + 1/4 pagina advertorial
Advertentie op Social Media

•
•
•
•

2 showroomauto’s op een prominente plaats op de start/finish
20 Rallykranten
20 Entreekaarten publiek
4 VIP arrangementen ZILVER

* mits tijdig getekend sponsorcontract + logo tijdig aangeleverd
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6.8 Sponsor Communicatie Structuur

Prijs: op aanvraag

Om onze organisatie mogelijk te maken hebben we de volgende apparatuur nodig:
•
•
•
•
•
•

48 mobilofoons wedstrijdnet
3 gekoppelde relaiszenders voor het wedstrijdleidingnet
1 basispost wedstrijdleidingnet met bandopnameapparatuur
15 mobilofoons ARC net
2 gekoppelde relaiszenders voor het ARC net
38 portofoons

bovenstaande apparatuur op 5 verschillende frequenties.
Reclamemogelijkheden die wij U kunnen bieden:

Logovermelding*

Uw beeldmerk zal geplaatst worden op de volgende items:

Advertenties

•
•
•
•

op briefpapier van de organisatie
op onze website
op de proevenkaart en omslagmap
op onze TV’s en led-schermen (mits aanwezig)

De volgende advertenties worden geplaatst:

Diversen

•
•

1/4 pagina advertentie in de rallykrant + 1/4 pagina redactioneel
Advertentie op Social Media

•
•
•

20 Rallykranten
20 Entreekaarten publiek
6 VIP arrangementen ZILVER

* mits tijdig getekend sponsorcontract + logo tijdig aangeleverd

6.9 Sponsor Technische Keuring

€3000,-

Naamskoppeling

De naam van uw onderneming wordt exclusief verbonden aan
de technische keuring. De technische keuring van de Rally zal
op uw bedrijf plaats vinden.

Logovermelding *

Uw beeldmerk zal geplaatst worden op de volgende items:

•
•
•
•

op briefpapier van de organisatie
op onze website
op de proevenkaart en omslagmap
op onze TV’s en led-schermen (mits aanwezig)

Advertenties

De volgende advertenties worden geplaatst:

Diversen

•
•

1/4 pagina advertentie in de rallykrant + 1/4 pagina redactioneel
Advertentie op Social Media

•
•
•

6 VIP arrangementen ZILVER
20 Rallykranten
20 Entreekaarten publiek
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6.10

Hoofdsponsor Short Rally of Historic

Prijs: op aanvraag
(contractduur min. 3 jaar)

Naamskoppeling

De naam van uw onderneming wordt exclusief verbonden aan de technische keuring.
De technische keuring van de Rally zal op uw bedrijf plaats vinden.

Logovermelding*

Uw beeldmerk zal geplaatst worden op de volgende items:

•
•

op 2 zuilen van het start/finishpodium
bovenkant van de portiernummers
van de rallysprint deelnemers
1x sticker op deelnemende auto’s
van de Internationale- en Nationale Rally
op de publiciteitsstickers
(4.000 ex. in 2 formaten)

•
•

Vidi-wall
•

•
•
•
•
•
•
•

op de rallyschilden van alle deelnemers,
organisatie en VIPS (3 evenementen, 5.000 ex)
op briefpapiervan de organisatie
op onze website, TV’s en ledschermen
op de proevenkaart en omslagmap
op voorzijde roadbooks/veiligheidsplan
op voorzijde persinformatie
op interview wand

HOOFDS

3x per uur gedurende 5 seconden vertoning van de door u aan
te leveren commercial of still op de Vidi-Wall (mits aanwezig).
Spandoeken en Reclameborden
Advertenties
Spandoeken (200x60cm) op de reclamezuilen
op de volgende locaties:

De volgende advertenties worden geplaatst:

•

• 3 ex. bij locatie TV opnamen
• 1 ex. op de VIP-locatie
• 1 ex. op publieksproeven naar keuze
• 1 ex. bij locatie TV opnamen
Diversen
•
•
•

18 VIP arrangementen GOUD
24 Entreekaarten publiek
24 Rallykranten

•

•
•

1/2 pagina advertentie in de rallykrant
+ 1/2 pagina advertorial
Advertentie op Social Media

1 X-wagen rit
Helikoptervlucht voor vier personen

* mits tijdig getekend sponsorcontract + logo tijdig aangeleverd

6.11

Hoofdsponsor Internationale Rally

Prijs: op aanvraag
(contractduur min. 3 jaar)

Naamskoppeling

De naam van uw onderneming zal exclusief gekoppeld worden aan ons evenement. De naam van uw onderneming
wordt verbonden aan 1 klassementsproef + exclusief recht op sampling/promotieteam op deze proef.

Logovermelding*

Uw beeldmerk zal geplaatst worden op de volgende items:

•
•
•

Gehele bovenbalk start/finishpodium
bovenkant van de portiernummers van
de rally deelnemers
1x sticker op deelnemende auto’s
van de Internationale Rally
op de publiciteitsstickers
(4.000 ex. in 2 formaten)

•

op de rallyschilden van alle deelnemers,
organisatie en VIPS (3 evenementen, 5.000 ex)
op briefpapier van de organisatie
op onze website, Tv’s en ledschermen
op de proevenkaart en omslagmap
op voorzijde roadbooks/veiligheidsplan
op voorzijde persinformatie op interview wand

•
•
•
•
•

SPONSOR
•

Vidi-wall
•

3x per uur gedurende 5 seconden vertoning van de door u aan
te leveren commercial of still op de Vidi-Wall (mits aanwezig).

Spandoeken en Reclameborden

Spandoeken (200x60cm) op de reclamezuilen
op de volgende locaties:

•
•
•

Advertenties

De volgende advertenties worden geplaatst:

•

3 ex. op de start/finish
3 ex. Op de klassementsproeven
3 ex. bij locatie TV opnamen

•

1/1 pagina advertentie in de rallykrant
+ 1/2 pagina advertorial
Advertentie op Social Media

Diversen
•
•
•

24 VIP arrangementen GOUD
30 Entreekaarten publiek
30 Rallykranten

•
•

2 X-wagen ritten
Helikoptervlucht voor zes personen

* mits tijdig getekend sponsorcontract + logo tijdig aangeleverd
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Stichting Autosport Zuid West Brabant

Hofdreef 16

4881 DR Zundert
T: +31 (0) 76 596 30 06
E: Info@gtcrally.eu
www.gtcrally.eu

