
SPONSORBROCHURE
HOFVIJVER REGATTA｜ZATERDAG 3 JUNI 2023
De Hofvijver Regatta is een 200 meter boord-aan-boord roeiwedstrijd op de Hofvijver in Den
Haag. Dit jaar zal er geld worden opgehaald voor het jongeren vrijwilligersorganisatie Haagse
Helpers.

PROMOTIE RONDOM HET EVENEMENT

PROMOTIE ONLINE/ OFFLINE *

Logo en bericht op de Hofvijver Regatta-kanalen €200

Logo en berIcht op de H.S.R.V. Pelargos-kanalen €250

Logo op de poster €150

ZELF DE ROEIBOOT IN? *

4 personen + roeiclinic (geen ervaring nodig) €100 p.p.

8 personen + roeiclinic (ervaring vereist) €100 p.p.

PROMOTIE TIJDENS HET EVENEMENT

Goodiebag bijdrage * €75

Genoemd worden door commentator €50

Logo op de rugnummers van de deelnemers €150

Het plaatsen van een bannervlag op het terrein (per banner) €50 

Logo op t-shirts van de aanwezige crew * €150

Stand op het evenement * €300

* Toelichting van de promotiemogelijkheden op de volgende pagina

PROMOTIE VOORAFGAAND PROMOTIE TIJDENS



PROMOTIE VOORAFGAAND PROMOTIE TIJDENS

ONLINE/ OFFLINE PROMOTIE

- Logo op de Hofvijver Regatta-kanalen

Kanalen: LinkedIn, Instagram

Mediabereik: 2400 p.m.

- Logo en bericht op de H.S.R.V. Pelargos-kanalen

Kanalen: LinkedIn, Instagram, nieuwsbrief en website

Mediabereik: 5500 p.m.

- Logo op de poster

Deze poster wordt verspreid over 21 studentenroeiverenigingen

door heel Nederland

Toelichting: we zullen uw bedrijfslogo en indien gewenst een bericht over uw 

deelname of bijdrage plaatsen op de beschikbare kanalen.

ZELF DE ROEIBOOT IN?

Uw bedrijf kan zelf een team samenstellen die op de Hofvijver de race aan zal gaan.

In aanloop naar de Hofvijver Regatta organiseren wij enkele roeiclinics. Hier wordt de

basis van het roeien toegelicht. In voorgaande jaren kozen bedrijven er vaak voor om

zelf een team-shirt te leveren om op deze wijze uw bedrijf onder de aandacht te

brengen tijdens de Regatta. Indien het niet lukt om een volledig team samen te

stellen, kunnen wij roeiers vanuit H.S.R.V. Pelargos aanleveren.

- Goodiebag bijdrage

Toelichting: u kunt als bedrijf een bijdrage leveren aan de goodiebags. Deze worden

meegegeven aan alle deelnemers (± 250 personen)

- Logo op T-shirt van de aanwezige crew ( ± 60 personen)

Toelichting: de vrijwilligers op het evenement dragen herkenbare shirts. Uw

bedrijfslogo kan hierop gedrukt worden. De vrijwilligers zijn verdeeld over de dag op

en rondom het terrein aanwezig. Daarnaast brengt dit zichtbaarheid op alle genomen

foto's van de dag zelf.

- Stand tijdens het evenement

Toelichting: u krijgt hierbij een stand van 3m bij 3m midden op de kade welke u naar

eigen wens mag indelen. Uw organisatie dient hiervoor eigen promotiemateriaal te

verzorgen. Naargelang de organisatie van het evenement vordert zullen we

mededelen welke basismaterialen aanwezig zijn op locatie.


