
Word sponsor van de Tour de Gruyère 
Zaterdag 14 september 2019 vindt alweer de 2e Tour de Gruyère plaats: een uniek 
sponsor fietsevenement door de Zwitserse Alpen voor de ontwikkeling van de 
draagbare kunstnier. Hierdoor zijn nierpatiënten niet langer gebonden aan een 
dialysekliniek of ziekenhuis. 

 Een unieke fietsetappe van 96 of 145 kilometer
 In Gruyère, Zwitsersland
 Zaterdag 14 september 2019

Doe mee met jouw bedrijf en word sponsor
Dankzij bedrijven die het evenement financieel en/of in natura willen steunen kunnen we de gehele opbrengst ter 
beschikking stellen aan ontwikkeling van de Draagbare kunstnier. Ook jouw hulp is dus hard nodig. Tegenover de waarde 
van de sponsoring bieden wij uiteraard mooie tegenprestaties. Hieronder een overzicht met enkele mogelijk heden 
uitgelicht. Uiteraard is maatwerk bespreekbaar! Neem dan contact op met corinnehamming@nierstichting.nl

Sponsoring algemeen Excl. Btw

Business sponsor
Vermelding logo in koersboekje, website, posters
Optioneel: 1/1 pagina advertentie koersboekje = business pakket + 250 euro

€ 500

Sportieve lunch sponsor (exclusiviteit)
Tijdens fietsclinic (2 lunches totaal)
Lunch mede mogelijk gemaakt door (naam sponsor) in diverse uitingen meegenomen + business pakket

€ 500
(per lunch)

Bolletjestrui sponsor (exclusiviteit)
‘De bolletjestrui’ van de klimklassement
Business pakket + shirt sponsor bolletjestrui (vermelding op bolletjestrui).

€ 750

Sponsor tourzege borrel (exclusiviteit) 
Mogelijk gemaakt door (naam sponsor) in diverse uitingen en tijdens borrel + businesspakket + 
1/1 pagina advertentie in koersboekje

€ 1.000

Shirt sponsor (exclusiviteit)
Logo op mouw + businesspakket + 1/1 editorial pagina koersboekje + 1/1 pagina advertentie koersboekje

€ 3.000

Zwitsers diner sponsor (exclusiviteit) 
Geheel in Zwitserse sferen wordt de wielrenners een kaasfondue geboden. 
Diner mede mogelijk gemaakt door (naam sponsor) in diverse uitingen waaronder menukaart + 
logo op mouw + 1/1 editorial pagina koersboekje + 1/1 pagina advertentie koersboekje.

€ 3.750
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Fiets de Tour de Gruyère 
Meefietsen met jouw bedrijf! 
Fiets mee met oud-profwielrenner en ambassadeur van de Nierstichting Maarten Tjallingii en meld je nu 
individueel of als team aan via www.tourdegruyere.nl/inschrijven/tour-de-gruyere voor deze unieke ervaring! 
Er zijn twee opties:

Premium Basis
Prijs € 850,- excl. Btw. p.p. Prijs € 150,- excl. Btw. p.p.
Daarnaast vragen wij een sponsorbijdrage vanaf € 2.000. 
Dit bedrag kan opgehaald worden met een eigen speciale 
“in actiepagina” op het actieplatform. Wij helpen je graag 
op weg!

Daarnaast vragen wij een sponsorbijdrage vanaf € 2.000. 
Dit bedrag kan opgehaald worden met een eigen speciale 
“in actiepagina” op het actieplatform. Wij helpen je graag 
op weg!

Inclusief startbewijs voor 1 persoon en Nierstichting 
Wielershirt.

Inclusief startbewijs voor 1 persoon en Nierstichting 
Wielershirt.

Inclusief eten en drinken tijdens de touretappe en 
afsluitend drankje in Gruyère.

Inclusief eten en drinken tijdens de touretappe en 
afsluitend drankje in Gruyère.

Incl. 3 hotelovernachtingen met half pension van 12-15 sept. Overnachtingen zijn niet inbegrepen.
Incl. 2 clinics van oud prof wielrenner Maarten Tjalingii 
met handige tips en tricks voor een optimale 
voor bereiding op de tour.
Clinic 1: op 14 juni 2019, om 13.30 uur over de Posbank  
in Rheden.
Clinic 2: op 6 september 2019 om 13.30 uur bij Polysport 
in Dieren (Posbank).

Mogelijkheid tot deelname aan 1 of 2 clinics van oud prof 
wielrenner Maarten Tjalingii met handige tips en tricks 
voor een optimale voorbereiding op de tour. Deelname  
per clinic is additioneel € 25,- excl. Btw.
Clinic 1: op 14 juni 2019, om 13.30 uur over de Posbank  
in Rheden.
Clinic 2: op 6 september 2019 om 13.30 uur bij Polysport 
in Dieren (Posbank).

Deelname aan 2 tour tochten van Bjorn van de Langenberg 
met als doel: conditie trainen.
•  Op 21 juli 2019, om 10.00 uur bij het Watersnood 

Museum in Ouwerkerk, Zeeland.
•  Op 25 augustus 2019, om 10.00 uur bij Amstel Gold Race 

Experience in Valkenburg.

Deelname aan 2 tour tochten van Bjorn van de Langenberg 
met als doel: conditie trainen.
•  Op 21 juli 2019, om 10.00 uur bij het Watersnood 

Museum in Ouwerkerk, Zeeland.
•  Op 25 augustus 2019, om 10.00 uur bij Amstel Gold Race 

Experience in Valkenburg.
Inclusief afsluitend diner in restaurant Le Chalet (Gruyère) Deelname aan een afsluitend diner in restaurant Le Chalet 

(Gruyère) is niet standaard inbegrepen.
De reis ernaar toe is niet inbegrepen! 

Wilt u meer informatie  
of heeft u vragen over deelname?
corinnehamming@nierstichting.nl

http://www.tourdegruyere.nl/inschrijven/tour-de-gruyere
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