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Sponsorpakket
‘Platina’

Ja, ik word ‘Platina’ sponsor van  
de BinckBank Tour 2021.

Bedrijfsnaam

Naam ondergetekende 

Adres

Postcode

Plaats

Ondertekening
Plaats

Datum

Handtekening

Inhoud

(inter-)nationale media aandacht en publiciteit
1x Heli shot inclusief tekst in beeld
Aanwezig bij podiumceremonie
Cadeau aan klassementsleider overhandigen
2x Partnervermelding groot op sandwichbord podium
175 Meter spandoek langs parcours
Partnervermelding op reuzevideoscherm bij finish
Partnervermelding in trailer film
Partnervermelding in advertentiecampagne organisatie

regionale media aandacht en publiciteit
Als partner onderdeel van 6 weken social media campagne CML met 20k volgers
Logo in aftermovie via social media kanalen CML + sponsors
3x Vermelding redactioneel artikel in FlevoPost 
Vermelding op social media van FlevoPost
Reclame-uiting sponsorpaviljoen
10x Beachflags rondom parcours
2x Volgauto voorzien van het logo
Partnervermelding op selfiebord in Vip Tourcafe
Partnervermelding op mobiel selfiebord voor druk bezochte plekken
Partnervermelding groot op landingspagina website CML
Partnervermelding groot bedankadvertentie programmaboek 
Partnervermelding groot bedankadvertentie wedstrijdboek + 10 exemplaren
Partnervermelding groot op bedankbord namens CML
Partnervermelding groot in bedankadvertentie FlevoPost week na BBT
Partnervermelding op site BBT
Partnervermelding op ledscherm entree stad
Partnervermelding op onderbord entree stad
Partnervermelding groot op sponsordoeken in de stad
Partnervermelding groot op city displays posters
Partnervermelding groot in advertentie FlevoPost met oa rennersveld 

netwerken
15x Toegang tot het Vip Tourcafe
15x Toegang tot de Vip Brunch
Deelname met 2 personen aan sponsorlunch voorafgaand aan parcoursverkenning 
2x Set limited wielershirt en broek inclusief pet (high-end kwaliteit)
Parcoursverkenning op de fiets met alle sponsors onder begeleiding 
Live stream
Met 2 teams deelname ploegentijdrit voorafgaand aan profs
5x All area pas
2x met 2 personen als Vip te gast bij andere etappes 
Gepersonaliseerd videoverslag
15x Meerijden achter renner
Toegang algemene ploegenvoorstelling
Meet & greet
15 x Vip parkeerkaart BI
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Sponsorpakket
‘Goud’

Ja, ik word ‘Goud’ sponsor van  
de BinckBank Tour 2021.

Bedrijfsnaam

Naam ondergetekende 

Adres

Postcode

Plaats

Ondertekening
Plaats

Datum

Handtekening

Inhoud

(inter-)nationale media aandacht en publiciteit
1x Heli shot inclusief tekst in beeld
Aanwezig bij podiumceremonie
Cadeau aan klassementsleider overhandigen
2x Partnervermelding klein op sandwichbord podium
75 Meter spandoek langs parcours
Partnervermelding op reuzevideoscherm bij finish
Partnervermelding in trailer film
Partnervermelding in advertentiecampagne organisatie

regionale media aandacht en publiciteit
Als partner onderdeel van 6 weken social media campagne CML met 20k volgers
Logo in aftermovie via social media kanalen CML + sponsors
2x Vermelding redactioneel artikel in FlevoPost 
Vermelding op social media van FlevoPost
Reclame-uiting sponsorpaviljoen
5x Beachflags rondom parcours 
Volgauto voorzien van het logo
Partnervermelding middelgroot op selfiebord in Vip Tourcafe
Partnervermelding middelgroot op mobiel selfiebord voor druk bezochte plekken
Partnervermelding middelgroot op landingspagina website CML
Partnervermelding middelgroot bedankadvertentie programmaboek 
Partnervermelding middelgroot bedankadvertentie wedstrijdboek + 3 exemplaren
Partnervermelding middelgroot op bedankbord namens CML
Partnervermelding middelgroot in bedankadvertentie FlevoPost week na BBT
Partnervermelding op site BBT
Partnervermelding op ledscherm entree stad
Partnervermelding op onderbord entree stad
Partnervermelding middelgroot op sponsordoeken in de stad
Partnervermelding middelgroot op city displays posters
Partnervermelding middelgroot in advertentie FlevoPost met oa rennersveld 

netwerken
10x Toegang tot het Vip Tourcafe
10x Toegang tot de Vip Brunch
Deelname met 2 personen aan sponsorlunch voorafgaand aan parcoursverkenning 
2x Set limited wielershirt en broek inclusief pet (high-end kwaliteit)
Parcoursverkenning op de fiets met alle sponsors onder begeleiding 
Live stream
Met 2 teams deelname ploegentijdrit voorafgaand aan profs
3x All area pas
2x met 2 personen als Vip te gast bij andere etappes 
Gepersonaliseerd videoverslag
10x Meerijden achter renner
Toegang algemene ploegenvoorstelling
Meet & greet
10x Vip parkeerkaart BI
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Sponsorpakket
‘Zilver’

Ja, ik word ‘Zilver’ sponsor van  
de BinckBank Tour 2021.

Bedrijfsnaam

Naam ondergetekende 

Adres

Postcode

Plaats

Ondertekening
Plaats

Datum

Handtekening

Inhoud

(inter-)nationale media aandacht en publiciteit
50 Meter spandoek langs parcours
Partnervermelding op reuzevideoscherm bij finish
Partnervermelding in trailer film

regionale media aandacht en publiciteit
Als partner onderdeel van 6 weken social media campagne CML met 20k volgers
Logo in aftermovie via social media kanalen CML + sponsors
2x Vermelding redactioneel artikel in FlevoPost 
Vermelding op social media van FlevoPost
2x Beachflags rondom parcours
Volgauto voorzien van het logo
Partnervermelding klein op selfiebord in Vip Tourcafe
Partnervermelding klein op mobiel selfiebord voor druk bezochte plekken
Partnervermelding klein op landingspagina website CML
Partnervermelding klein bedankadvertentie programmaboek 
Partnervermelding klein bedankadvertentie wedstrijdboek + 2 exemplaren
Partnervermelding klein op bedankbord namens CML
Partnervermelding klein in bedankadvertentie FlevoPost week na BBT
Partnervermelding op site BBT
Partnervermelding op ledscherm entree stad
Partnervermelding op onderbord entree stad
Partnervermelding klein op sponsordoeken in de stad
Partnervermelding klein in advertentie FlevoPost met oa rennersveld 

netwerken
5x Toegang tot het Vip Tourcafe
5x Toegang tot de Vip Brunch
Deelname met 2 personen aan sponsorlunch voorafgaand aan parcoursverkenning 
2x Set limited wielershirt en broek inclusief pet (high-end kwaliteit)
Parcoursverkenning op de fiets met alle sponsors onder begeleiding 
Live stream
Met 1 team deelname ploegentijdrit voorafgaand aan profs
2x All area pas
1x met 2 personen als Vip te gast bij andere etappes 
Gepersonaliseerd videoverslag
5x Meerijden achter renner
5x Parkeerkaarten
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Inhoud

(inter-)nationale media aandacht en publiciteit
25 Meter spandoek langs parcours

regionale media aandacht en publiciteit
Volgauto voorzien van het logo
Bedrijfsnaam op selfiebord in Vip Tourcafe
Bedrijfsnaam klein op mobiel selfiebord voor druk bezochte plekken
Bedrijfsnaam klein op landingspagina website CML
Bedrijfsnaam klein bedankadvertentie programmaboek 
Bedrijfsnaam klein bedankadvertentie wedstrijdboek + 2 exemplaren
Bedrijfsnaam klein op bedankbord namens CML
Bedrijfsnaam klein in bedankadvertentie FlevoPost week na BBT
Bedrijfsnaam op site BBT

netwerken
2x Toegang tot het Vip Tourcafe
2x Toegang tot de Vip Brunch
Deelname met 1 persoon aan sponsorlunch voorafgaand aan parcoursverkenning 
Set limited wielershirt en broek inclusief pet (high-end kwaliteit)
Parcoursverkenning op de fiets met alle sponsors onder begeleiding 
Live stream
Met 1 team deelname ploegentijdrit voorafgaand aan profs
2x Parkeerkaarten
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Sponsorpakket
‘Brons’

Ja, ik word ‘Brons’ sponsor van  
de BinckBank Tour 2021.

Bedrijfsnaam

Naam ondergetekende 

Adres

Postcode

Plaats

Ondertekening
Plaats

Datum

Handtekening



Aanvullende opties op het sponsorpakket

Extra media aandacht en publiciteit Vip ruimte (min 100 pers)
Extra heli shot inclusief tekst in beeld
Eigen advertentie in FlevoPost
Eigen facebook campagne
Eigen uiting op onderbord entree stad*
Eigen evenementendoeken*
Extra spandoeken langs parcours 
10x Beachflags rondom parcours (exclusief productie)
     
Extra netwerk mogelijkheden
Eigen Vip ruimte (minimaal 75 man)
Extra toegang tot het Vip Tourcafe*
Extra toegang tot de Vip Brunch*
Extra personen als deelnemer aan sponsorlunch voorafgaand aan parcoursverkenning 
Extra set limited wielershirt en broek inclusief pet (high-end kwaliteit)
Extra personen bij parcoursverkenning op de fiets met alle sponsors onder begeleiding 
Extra team deelname ploegentijdrit voorafgaand aan profs*
Extra parkeerkaarten*
Extra meerijden achter renner*

Aanvullende wensen

* beperkt beschikbaar
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Aanvullende 
sponsor opties 

Ja, ik maak gebruik van aanvullende opties  
als sponsor van de BinckBank Tour 2021.

Bedrijfsnaam

Naam ondergetekende 

Adres

Postcode

Plaats

Ondertekening
Plaats

Datum

Handtekening



De BinckBank Tour biedt ongekende kansen. Voor de 
provincie Flevoland, voor Lelystad, voor ondernemers, voor 
alle Lelystedelingen. 

Samen met u als partner doen wij er alles aan om deze kansen 
voor de regio en het bedrijfsleven te pakken en te verzilveren. 

Wij hebben er heel veel zin in.

City Marketing Lelystad 

Barry Porsius, Directeur / Bestuurder 
barryporsius@citymarketinglelystad.nl
06 - 290 105 37

Jeroen van Amerongen, Projectleider
jeroenvanamerongen@citymarketinglelystad.nl
06 - 202 198 09

Sanne
Doorhalen




