
   
 
 

Samenwerkingsmogelijkheden  
 

Pakket 1 

• Twee eigen reclame-uitingen langs het parcours  

• De reclame-uitingen langs het parcours dienen van te voren aangeleverd te worden op 9 
september 2021 en naderhand weer opgehaald te worden op 13 september 2021. 
Afleveradres volgt in een later stadium.     

• Vrije deelname door één persoon aan de 4 Mijl van Assen  

• Direct te ‘bestellen’ in de webshop op de 4 Mijl site 

• Prijs € 100,- 

 
Pakket 2 

• Sponsorvermelding op de site van de 4 Mijl van Assen en in de periodieke nieuwsbrieven 

• Vier eigen reclame-uitingen langs het parcours  

• Vrije deelname door één bedrijventeam aan de 4 Mijl van Assen (excl. 4 Mijl shirts)* 

• Prijs € 250,- 
 
Pakket 3  

• Sponsorvermelding op de site van de 4 Mijl van Assen en in de periodieke nieuwsbrieven 

• Zes eigen reclame-uitingen langs het parcours   

• Vrije deelname door één bedrijventeam aan de 4 Mijl van Assen (excl. 4 Mijl shirts)* 

• Vrije toegang fair met marktkraam  

• Prijs € 500,- 
 
Pakket 4 

• Prominente vermelding als partner op de site van de 4 Mijl van Assen en in de periodieke 
nieuwsbrieven 

• Acht eigen reclame-uitingen langs het parcours 

• Specifieke Reclame-uitingen 

• Vrije deelname door twee bedrijventeam aan de 4 Mijl van Assen (excl. 4 Mijl shirts)* 

• Vrije toegang fair met marktkraam   

• Prijs in overleg  
 
Pakket 5 

• Bedrijfsnaam verbonden aan de 4 Mijl van Assen  

• Prominente vermelding als hoofdsponsor op de site van de 4 Mijl van Assen en in de 
periodieke nieuwsbrieven 

• Volledige samenwerking en reclame- uitingen in overleg  

• Vrije deelname door maximaal 4 bedrijventeams aan de 4 Mijl van Assen  
(excl. 4 Mijl shirts)* 

• Vrije toegang fair met marktkraam  

• Prijs op aanvraag  
 
Over andere vormen van samenwerking zoals het sponsoren van de startboog, van een brug, 
het podium, een speciaal deel van het parcours, give-aways of andere zaken gaan we graag in 
overleg. 
 
 
 
 
*  Het als bedrijfsteam deelnemen inclusief gepersonaliseerd 4 Mijl shirt (te bestellen vóór 1 juli) 
   brengt meerkosten met zich mee van €10,- per teamlid. 

https://www.4mijlvanassen.nl/shop/

