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Wij  danken u alvast voor 
uw deelname of bezoek,

Sepp, Jack en Wanda

SEIZOENSFINALE
17 SEPTEMBER



Maatwerk Sponsor

Sepp, Wanda of Jack staan u 
graag te woord om de ideale 
sponsoring voor u te vinden. En 
om daarmee samen met ons 
De Roosberg naar een hoger 
niveau te tillen. Daarbij zijn er 
ook mogelijkheden van hogere 
bedragen dan het sponsorpakket 
‘Wall’, waarbij u zelfs het gehele 
jaar door present bent op RSC De 
Roosberg. Kom gerust eens langs 
en spreek ons aan. Dan gaan we 
samen met u aan de slag om uw 
bedrijf te promoten tijdens onze 
drukbezochte 140cm wedstrijd! En 
wie weet kunnen we dan volgend 
jaar naar de 150cm!

Er wordt ook veel gevraagd naar 
een standaard sponsorpakket en 
ook daarin heeft RSC De Roosberg 
een vijftal mooie opties met de 
onderstaande hindernisnamen:

Sponsorpakket Wall - € 1.000, - 
• Mogelijkheid van een 

eigen hindernis (exclusief 
productiekosten hindernis)

•  Naam van uw bedrijf op de 
Rubriek Startlijst

•  Twee doeken met 
bedrijfsnaam aan de piste 
op de korte (zicht-) zijde 
bij iedere rubriek (inclusief 
productiekosten)

•  Logo bedrijf op het digitale 
tijdwaarnemingen bord

•  Gehele dag omgeroepen door 
onze speaker

•  Plaatsing bedrijfsnaamnaam 
op sociale media

•  Persoonlijke prijsuitreiking met 
bedrijfslogo op de voorzijde 
van de cheque

•  Bedrijfsnaam op de 
achterzijde van de cheque
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De exclusieve finalewedstrijd 140 cm vindt plaats op
zondag 17 september 2023. Het ‘paradepaardje’ van RSC De Roosberg 

waar we jaar-in-jaar-uit in willen groeien. Dat kan alleen met grote 
prijzen en hier is dan ook uw sponsoring meer dan welkom. Sponsoring 

vanaf € 50,- met een variëteit aan tegenprestaties van De Roosberg. De 
sponsoring bedragen zijn per rubriek.



Sponsorpakket Triple - € 500,-
• Naamsvermelding als 

subsponsor tijdens één van de 
Basis Rubrieken

• Doek met bedrijfsnaam aan de 
piste op de korte zijde (inclusief 
productiekosten) 

• Omroepen van de 
bedrijfsnaam naam als 
subsponsor bij een van de 
Basis Rubrieken

• Plaatsing van uw bedrijfsnaam 
op sociale media

• Mogelijkheid plaatsen logo bij 
één van de hindernissen in 
Basis Rubriek

• Bedrijfsnaam op de achterzijde 
van de cheque

Sponsorpakket Double - € 250,-
• Doek met bedrijfsnaam aan 

de lange zijde van de piste 
(inclusief productiekosten)

• Omroepen van de 
bedrijfsnaam naam als 
subsponsor bij één van de 
Basis Rubrieken

• Vermelding van uw 
bedrijfsnaam op sociale media

• Mogelijkheid van plaatsen logo 
bij één van de hindernissen

• Bedrijfsnaam op de achterzijde 
van de cheque

 

Sponsorpakket Oxer - € 125,-
• Omroepen van de 

bedrijfsnaam bij één van de 
Basis Rubrieken

• Vermelding als subsponsor op 
sociale media

• Bedrijfsnaam op de achterzijde 
van de cheque

Sponsorpakket Vertical
€ 100,- € 75,- of € 50,- 
• Omroepen van uw 

bedrijfsnaam bij één van de 
Rubrieken.

Daarnaast is bij alle pakketten 
uw logo op het digitale bord bij 
de ingang en op de poster bij 
de ingang inbegrepen! En wilt u 
meer sponsormateriaal plaatsen, 
dan graag in overleg met de 
organisatie.
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De door u gesponsorde 
bedragen komen geheel ten 
gunste van deelnemende ruiter 
en u als sponsor.

*



Heeft dit uw interesse gewekt 
en wilt u gelijk overgaan 

tot sponsoring middels 1 vd 
pakketten stort uw bedrag op
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U ontvangt dan een factuur 
na betaling of u stuurt ons 

een bericht voor facturatie.

Inschrijven via:
equicompetition.nl

Bavelse Hei 9 Bavel
roosberg.nl
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Door u gesponsorde bedragen komen geheel ten gunste 
van deelnemende ruiter en u als sponsor.

Doet u ook mee?


