
Sponsormogelijkheden 
 

 

Op zondag 10 november 2019 is de eerste editie van Halve Marathon 
Gouda. Dit hardloopevenement start en finisht bij sporthal de Zebra en loopt 
door Gouda, Goudse Hout en het Reeuwijkse plassengebied. Er zijn drie 
onderdelen namelijk halve marathon (21,1 km), 10 kilometer en een kidsrun. 
 
Halve Marathon Gouda ziet sponsoring als partnership en biedt verschillende mogelijkheden 
voor sponsoren. Hieronder vindt u een overzicht van de sponsorpakketten die wij aanbieden. 
Daarin is weergegeven op welke manier u als sponsor zichtbaar bent. Dit kan in overleg met 
u of naar wens aangepast worden. Want mede dankzij uw hulp als sponsor kan Halve 
Marathon Gouda worden georganiseerd. 
 
U heeft keuze uit de volgende sponsorpakketten: 
 

ROOD: Hoofdsponsor €3000,- 
Als hoofdsponsor bent u naamdrager van Halve Marathon Gouda. 
De invulling van het hoofdsponsorschap vullen wij in overleg met u verder in.  
 

BLAUW: Subsponsor €1500,- 
Er is ruimte voor meerdere blauwe subsponsors, maximaal 4. 
Als subsponsor bent u op de volgende manieren zichtbaar: 

● 10 startbewijzen voor de 21.1 of 10 kilometer 
● Vermelding bedrijfsnaam en-logo op startnummer 
● Logo op shirt van de organisatie 
● Logo op de site en social media 
● Logo op sponsorpagina website 
● Logo op de vlag bij start en finish 
● Vermelding in de nieuwsbrief naar de deelnemers  
● Reclamedoek (180x80cm) langs parcours 
● Reclamedoek (180x80cm) in de centrale locatie bij start en finish 
● Recht op promo-acties richting deelnemers/bedrijven 

 

GROEN: Sponsor €750,- 
Als groene sponsor van Halve Marathon Gouda krijgt u het volgende: 

● 5 startbewijzen voor de 21.1 of 10 kilometer 
● Logo op de vlag bij start en finish 
● Logo op de site en social media 
● Logo op sponsorpagina website 
● Vermelding in de nieuwsbrief naar de deelnemers  
● Reclamedoek (180x80cm) langs parcours  
● Reclamedoek (180x80cm) in de centrale locatie bij start en finish 
● Recht op promo-acties richting deelnemers/bedrijven 

 

VRIEND: €250,-  
Als vriend van Halve Marathon Gouda bieden wij u het volgende:  

● 2 startbewijzen voor de 21.1 of 10 kilometer 
● Logo op sponsorpagina website 
● Vermelding op social media 
● Vermelding in de nieuwsbrief naar de deelnemers  
● Vermelding  op reclamedoek (180x80cm) langs parcours 

 
Naast bovenstaande sponsorpakketten bieden wij de mogelijkheid ook op andere wijzen bij 
te dragen aan dit hardloopevenement. Denk hierbij aan sponsoring in natura, bijvoorbeeld 
door het leveren van goederen of diensten. Neemt contact met ons op om dit verder te 
bespreken. 
 


