
Volg 16 april jouw City Run gevoel

Sponsor worden
van hét hardloopevent
van Midden-Limburg?
16 april maak jij de stad



De Roermond City Run is ambitieus, wil graag groeien en organiseert een jaarlijks terugkerende feestelijke stadsloop met 
gezelligheid en sfeer rondom het parcours. De loopsport is goed voor de conditie en gezondheid. Een sport die altijd en overal 
te beoefenen is. Een sport voor doorzetters bovendien, al draait het niet om de prestatie.

Lokale (sport)verenigingen zijn sterk betrokken bij het gehele evenement door middel van levering van onmisbare vrijwilligers. 
De vrijwilligers zijn de onmisbare motor van het evenement, zowel op uitvoerend vlak tijdens de wedstrijddag, maar ook in 
organisatorische zin in de aanloop naar dat moment suprême. Als de vrijwilligers de motor van de Roermond City Run zijn, dan 
zijn de sponsoren de brandstof die het geheel op gang houdt. Zonder de steun van onze sponsoren waren we nu niet bezig 
geweest met het voorbereiden van de feestelijke tiende jubileumeditie!

Volg 16 april jouw City Run gevoel

Wil jouw bedrijf als sponsor een bijdrage leveren aan ons evenement? 
Neem dan graag contact met ons op via business@roermondcityrun.nl

Kijk voor meer informatie op www.roermondcityrun.nl
of mail ons via business@roermondcityrun.nl

*Deze optie geldt als aparte module en kan bovenop specifieke sponsorpakketten worden afgenomen. Te combineren met Zilver, Goud en Diamant partnership.

**Deze optie kan bovenop ieder ander sponsoropakket worden afgenomen. *** Of een vergelijkbare kortingsactie

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.

Logo op sponsorpagina

Logo op tv-scherm(en)

Consumptiebonnen feestterrein

Gratis business team(s)

Eigen bedrijfskampioenschap 

Eigen bedrijfscheering point

Digitale goodiebag***

Logo op startnummers

Logo op alle webpagina's

Naamgeving run

€ 2.000

Run 
partner*

€ 200

Extra 
business 
team(s)**

€ 500

Brons 
partner

€ 1.000

Zilver 
partner

€ 2.500

Goud 
partner

€ 250

Vrienden

€ 5.000

Diamant 
partner
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