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De WielerStimuleringsDagen
Een vakantieweek voor jeugdrenners (jongens en meisjes) waarin dagelijks een programma wordt afgewikkeld met diverse wielerclinics,
wielerwedstrijden en sport en spel.
✓ De wielerclinics worden aangeboden door de KNWU en verzorgt door bijvoorbeeld iemand van de Rabobank-wielerploeg, een
(oud)beroepsrenner en/of gediplomeerde trainers. Zij komen vertellen hoe de wielersport in elkaar steekt.
✓ Er komen diverse thema´s en onderwerpen aan bod. Denk hierbij aan: de behendigheid op de fiets, hoe steekt een fiets in elkaar,
wie kan het snelst een band plakken, wat kan ik het beste eten voor en na de wedstrijd, hoe herstel ik beter, wat is waaierrijden/
tijdrijden, hoe verdeel ik tijdens een wedstrijd mijn krachten etc.
✓ Door de afwisselende thema’s leer je over wat er zoal in een wedstrijd voorkomt en waardoor je dit beter kunt indelen en beleven.
✓ De thema’s worden allemaal op speelse wijze gebracht. Er wordt rekening gehouden met de leeftijden van de deelnemers, zodat het
voor iedereen interessant blijft.
Bereik (online)
De WielerStimuleringsDagen is vooral actief op Facebook. Op dit kanaal zitten dan ook vaak de echte wielerfans, waardoor vaak wordt
doorgeklikt naar onze website. Het verkeer naar onze website bestaat uit ongeveer 50% organisch verkeer.
Lees hier, nog meer voordelen en voorbeelden, over het bereik online.:
✓ Groot bereik op Facebook, vaak rond de 4.000 personen.
✓ Meer dan 100 likes op Facebook.
✓ Toenemend aantal volgers op Facebook.
✓ Mogelijkheid om te adverteren op Facebook, bereik rond de 10.500 personen.
✓ Website recent vernieuwd.
✓ Groot toenemend aantal gebruikers op de website.
✓ Gemiddeld een sessieduur van 2 minuten en 19 secondes.
✓ Gemiddeld sessieduur voor nieuwe gebruikers ligt een stuk hoger: 3 minuten en 22 secondes.
✓ Groot aantal terugkerende bezoekers (63%).
✓ Actief op Twitter.

Wielerwedstrijden
Op het wedstrijdprogramma staan o.a. een proloog in Eersel, een criterium en nog veel meer. Ga voor meer informatie van het
programma naar op onze website: http://www.wielerstimuleringsdagen.nl/programma/.
✓ Uiteraard is er ook een feestelijke afsluiting van de WielerStimuleringsDagen waarbij in elke categorie ereprijzen worden
overhandigd. Bovendien ontvangt elke deelnemer een leuke herinnering.
✓ Er worden ploegen geformeerd van ongeveer gelijke sterkte. Elke ploeg heeft een ploegleid(st)er en krijgt de naam van
een bekende deelnemer uit de Tour de France.
✓ Samen trekt men de gehele week met elkaar op, dus samen eten, samen slapen, samen aan tafel, maar ook samen de
afwas doen.
✓ Per categorie wordt er dagelijks een individueel klassement opgemaakt. Voor de jongens is er een gele trui en voor de
meisjes een roze. Daarnaast is er een groene trui beschikbaar voor de beste ploeg.
Ploegenspel
’s Avonds kunnen er middels deelname aan sport- en spelactiviteiten eveneens punten behaald worden voor het
ploegenklassement. Ook dit is een zeer belangrijk onderdeel in de sport waarbij het sociale aspect hoog aangeschreven staat.

Sponsorpakketten WielerStimuleringsDagen
Hieronder vindt u de sponsormogelijkheden van de WielerStimuleringsDagen. Deze bestaan uit een aantal pakketten. Indien u ideeën of
wensen heeft in aanvulling daarop, dan gaan wij daarover graag met u in gesprek. Wij hopen dat u een geschikte keuze kunt maken en
verwelkomen u graag als sponsor.

Co-sponsor
• Reclamedoek bij start/finish (zelf aanleveren)
• Geluidsreclame op parcours
Logo op website
Kosten: € 50,- exclusief btw

Subsponsor
• Reclamedoek bij start/finish (zelf aanleveren)
Logo op website
• Geluidsreclame op parcours
• 2 VIP-kaarten met gratis buffet en drankjes
Kosten: € 100,- exclusief btw.

Bronze sponsor
• Reclamedoeken start/finish (zelf aanleveren)
• Logo op huldigingspodium
• Logo op website
• Geluidsreclame op parcours
• Logo op A3-poster
• 5 VIP-kaarten met gratis buffet en drankjes
• 2 gratis deelnamebewijzen, wedstrijden in overleg
Kosten: € 250,- exclusief btw.

Silver sponsor
• Reclamedoeken bij start/finish (zelf aanleveren)
• Logo op website
• Geluidsreclame op parcours
• Logo op VIP-kaart
• 10 VIP-kaarten met gratis buffet en drankjes
• Mogelijkheid inzet bedrijfsauto
• Gasten kunnen meerijden in koers
Kosten: € 500,- exclusief btw

Goldsponspor
• Logo alle uitingen communicatiemix
• Naamsvermelding communicatieve uitingen
• Reclamedoek bij start/finish (zelf aanleveren)
• Sjerp ronde miss
• Logo groot op huldigingspodium
• Geluidsreclame op parcours
• Redactioneel artikel
• Logo op de website
• Logo op VIP-kaart
• Naamgeving programmaonderdeel*
• Verrichten startschot en huldiging
• Interview op parcours
• Naamsvermelding apart persbericht programmaonderdeel
• 40 VIP-kaarten met gratis buffet en drankjes
• Mogelijkheid inzet bedrijfsauto’s
• Gasten kunnen meerijden in koers
• Branche-exclusiviteit
Kosten: € 1.000,- exclusief btw

Contactgegevens
Stichting WielerStimuleringsDagen
Secretaris Filip Demuyt
A: Kerkstraat 28, 5427 BD Boekel
T: 0492 370 087
E: info@wielerstimuleringsdagen.nl

