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molecaten
ruiterdag
Frisse najaars wandeling
Eventing is ongetwijfeld de meest spectaculaire

Een heerlijke gelegenheid voor een sportieve

discipline van de paardensport. Met de cross-

wandeling van zo’n kilometer of drie. Molecaten

country over meer dan 20 natuurlijke hindernissen

Ruiterdag is misschien wel de mooiste Eventing

die zijn gebouwd in de bossen en op de weilanden

wedstrijd van het jaar in Nederland en is erg

van landgoed Molecaten als hoogtepunt.

laagdrempelig voor alle doelgroepen.

Facts & Figures
●

In 1920 vond de eerste cross-country in 		
Hattem plaats

●

Tot de jaren 50 werd deze wedstrijd af en toe
georganiseerd

●

15 oktober 2022: start cross-country om
9.30 en laatste deelnemer door finish om
ca. 17.00 uur

●

16 oktober 2022: oefencross voor leden 		
Hippisch Hattem (meer dan 200 starts)

Een heerlijke gelegenheid voor een sportieve

●

Totaal ca. 5000 bezoekers

●

Meer dan 300 starts

●

Meer dan 200 vrijwilligers

●

Veel media-aandacht

“Molecaten Ruiterdag is
misschien wel de mooiste
Eventing wedstrijd van
het jaar”
●

In eigen regie: Molecaten Ruiterdag
Krant die in oplage van ruim 20.000 stuks 		
huis-aan-huis wordt verspreid in Hattem e.o.

●

Promodorp

●

Parcours cross-country ca. 3 kilometer

●

Meer dan 20 cross-hindernissen, de één nog
mooier dan de ander

●

Hospitality-mogelijkheden

●

Bonnenboekje voor een geheel verzorgde 		
culinaire wandeling

●

Meet & greet met deskundigen

●

Professionele Hospitality mogelijkheden
Gratis toegang

partner
Commitment
•

•

Krant.

helpt actief mee met de ontwikkeling van het
evenement

•

investeert mee

•

contract voor periode vanaf 3 jaar

1/1 pagina advertentie in Molecaten Ruiterdag

•

Uw logo met link naar uw website op prominente
plaats op molecatenruiterdag.nl.

•

Uw logo op officiële correspondentie van
Molecaten Ruiterdag.

Hospitality-pakket
•

VIP-parkeertickets.

•

Mogelijkheid voor uw eigen geheel verzorgde

•

hindernis in de cross-country.
•

•

Informatieve rondleiding door een professional

•

Standruimte in het promodorp.

uit de sport door het Cross-Country parcours.

•

Uw promotiemateriaal op het terrein tijdens het
evenement.

Ons animatieteam geeft de kinderen van uw
gasten een onvergetelijke middag.

•

Plaatsing van uw hindernis in het
springparcours.

Exposure
•

Omroepen van sponsornaam gedurende de
wedstrijd.

VIP-loge, waarin u uw gasten kunt ontvangen.
•

Uw promotiemateriaal bij een interessante

uw logo op voorpagina Molecaten Ruiterdag
Krant.

€2500 per jaar (€1250 ca.1 april en €1250 ca. 1 oktober)
investering in nader te bepalen projecten ter waarde van minimaal €2000 per jaar
€75 tot €150 p.p. als u kiest voor uw eigen VIP-loge (assortiment nader te bepalen).

eventsponsor
•

Commitment
•

plaats op molecatenruiterdag.nl.

Contract voor 1 jaar.
•

•

•

VIP-parkeertickets.

•

Mogelijkheid voor uw eigen geheel verzorgde

Omroepen van sponsornaam gedurende de
wedstrijd.

VIP-loge, waarin u uw gasten kunt ontvangen.

•

Standruimte in het promodorp.

Informatieve rondleiding door een professional

•

Uw promotiemateriaal op het terrein tijdens het
evenement.

uit de sport door het Cross-Country parcours.
•

Uw promotiemateriaal bij een interessante
hindernis in de cross-country.

Hospitality-pakket

•

Uw logo met link naar uw website op prominente

Ons animatieteam geeft de kinderen van uw
gasten een onvergetelijke middag.

•

Plaatsing van uw hindernis in het
springparcours.

Exposure
•

1/1 pagina advertentie in Molecaten 		
Ruiterdag Krant

€2500 per jaar
€75 tot €150 p.p. als u kiest voor uw eigen
VIP-loge (assortiment nader te bepalen)

Hindernis sponsor

Reclamebord-, vlag- of spandoeksponsor

●

Uw promotiemateriaal bij een prominente 		

●

Plaatsing in overleg.

hindernis in de cross-country.

●

We kunnen een contract voor meer

●

●

Omroepen van sponsornaam gedurende de

jaren uitwerken en ook de aanschaf

wedstrijd.

van een reclamedoek organiseren.

1/4 pagina advertentie in Molecaten

Vanaf € 150, -

Ruiterdag Krant.
●

●

●

Uw logo met doorlink naar uw website op 		

VIP-sponsor 15 oktober

molecatenruiterdag.nl.

●

VIP-parkeerkaart.

2x foodarrangement voor een geheel

●

Toegang tot centrale VIP, inclusief hapjes en

verzorgde wandeling over het cross-country

drankjes.

parcours.

€ 75, - p.p

Mogelijkheid tot VIP-parkeerkaart en
toegang Centrale VIP-loge voor € 50,- 		

Logo en bordsponsor

p.p. (normaal € 75,- p.p.).

●

Uw logo in Molecaten Ruiterdag Krant.

Vanaf € 300, -

●

Uw logo op bord bij entree.
€ 200, -

Promoter
●

U krijgt een ruimte van ca 20 m2

Logo sponsor

tot uw beschikking.

●

Vanaf € 250, -

Uw logo in Molecaten Ruiterdag Krant.
€ 100, -

CONTACT

SPONSORING@MOLECATENRUITERDAG.NL

