
Stichting Fietsvierdaagse Hoeven, Postbus 81, 4740 AB Hoeven

Sponsor de
Fietsvierdaagse Hoeven

Ontdek de verschillende 
sponsormogelijkheden

Wij zijn de Stichting Fietsvierdaagse Hoeven en organiseren jaarlijks met het 
hemelvaartsweekend een fietsvierdaagse.
Vanaf 1971 is de Fietsvierdaagse een terugkerend evenement waaraan jaarlijks 
door 2500 fietsers wordt deelgenomen. De fietsers komen uit alle delen van 
het land. Het merendeel van de fietsers, naar schatting 70% komt uit de directe 
omgeving van Hoeven. De overige 30% komt van verder en overnacht 
vaak op een camping, in een hotel of op een bungalowpark.

Wij vragen u of u geïnteresseerd bent om ons evenement te sponsoren. 
U kunt ons evenement ook terugzien op www.fietsvierdaagse-hoeven.nl.

Wij hebben verschillende sponsorpakketten Brons, Zilver en Goud variërend 
van e150,- tot e500,-.

Uitgebreide informatie leest u op de achterzijde van deze nieuwsbrief!

Hemelvaartsweekend
FIETSVIERDAAGSE

HOEVEN
4 DAGEN GENIETEN VAN DE MOOISTE ROUTES IN WEST-BRABANT



email: sponsoring@fietsvierdaagse-hoeven.nl

Informatie over de
sponsormogelijkheden

Sponsorbord
Logo vermelding shared

2 vrijkaarten 
voor deelname

Proeverij voor 2 personen

Sponsorbord
Logo vermelding duo 

2 vrijkaarten
voor deelname

Proeverij voor 2 personen
+ Website 
+ Fietsflits

Sponsorbord
Logo vermelding solo 

2 vrijkaarten 
voor deelname

Proeverij voor 2 personen
+ Website 
+ Fietsflits 

+ Drukwerk 
+ Uitdeelpost

Brons Zilver Goud

Fietsflits

Uitdeelpost

Sponsorbord

TV schermen met
logo vermelding

Vermelding op onze site

Drukwerk

2 Vrijkaarten door deelname 
aan de fietsvierdaagse 

+ proeverij voor twee personen

Bij het sponsorpakket 
Brons van e150,- krijgt u 
een naamsvermelding 
op ons sponsorbord en 
loopt het logo over de 
TV schermen tijdens het 
evenement. Dit zijn 4 
logo’s tegelijk op 1 beeld. 
Tevens heeft u recht op 
2 vrijkaarten voor het 
deelnemen aan ons 
evenement en heeft u 
voor 2 personen een gratis 
proeverij op één van de 
vier dagen tijdens ons 
evenement.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief b.t.w.

Sponsor de Fietsvierdaagse Hoeven

Bij het sponsorpakket 
Zilver van e300,- heeft u 
hetzelfde als bij het eerder 
genoemde sponsorpakket 
Brons alleen loopt het logo 
op de TV schermen met 2 
logo’s tegelijk op 1 beeld. 
Daarnaast wordt uw logo 
vermeld op onze website 
en de “Fietsflits”. 
Dit is een nieuwsbrief die 
dagelijks aan de deel-
nemers wordt verstrekt bij 
het vertrek.

Bij het sponsorpakket 
Goud van e500,- heeft u 
hetzelfde als bij het 
sponsorpakket Zilver maar 
dan loopt alleen uw logo 
op de TV schermen.
Daarnaast een extra 
naamsvermelding op 
ons drukwerk en uw 
naam kan verbonden 
worden aan een 
uitdeelpost.

€150,- €300,- €500,-
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