Sponsorpakketten
Team zoet Racing heeft besloten de sponsoring in bepaalde pakketten aan te bieden met daarin
bepaalde staffels:
(Uiteraard is er de mogelijkheid om in overleg wijzigingen aan te brengen in de sponsorpakketten)
Van 1250, - ex. BTW
Uw naam op de auto en trailer na aanleveren van logo in EPS bestand (20x15cm)
4 Toegangskaartjes voor een race weekeinde naar keuze
Volledige verzorging op de dag van uw bezoek
Een maal per jaar een foto van de race auto met uw naam of logo in het zicht
Uitnodiging voor 4 personen op het sluit evenement van het seizoen
U wordt m.b.v. E-mail op de hoogte gehouden van het race weekend

Van 1750, - ex. BTW
Uw naam op de auto en trailer na aanleveren van logo in EPS bestand(25x20cm)
6 Toegangskaartjes voor twee race weekeindes naar keuze
Volledige verzorging op de dag van uw bezoek
Een maal per jaar een foto van de race auto met uw naam of logo in het zicht
Uitnodiging voor 4 personen op het sluit evenement van het seizoen
U wordt m.b.v. E-mail op de hoogte gehouden van het raceweekend Een
DSC jaar DVD van de in/en out boardbeelden.
Van 2750, - ex.BTW
Uw naam op de auto en trailer na aanleveren van logo in EPS bestand(30x25cm)
10 Toegangskaartjes voor twee race weekeindes naar keuze
Volledige verzorging op de dag van uw bezoek
Een maal per jaar een foto van de race auto met uw naam of logo in het zicht
Uitnodiging voor 5 personen op het sluit evenement van het seizoen
U wordt m.b.v. E-mail op de hoogte gehouden van het raceweekend Een
DSC jaar DVD van de in/en out boardbeelden.

Van 3750, - ex.BTW
2x uw naam op de auto en trailer na aanleveren van logo in EPS bestand(30x25cm)
10 Toegangskaartjes voor twee race weekeindes naar keuze
Volledige verzorging op de dag van uw bezoek
Een maal per jaar een foto van de race auto met uw naam of logo in het zicht
Uitnodiging voor het sluit evenement van het seizoen
U wordt m.b.v. E-mail op de hoogte gehouden van het raceweekend Een
DSC jaar DVD van de in/en out boardbeelden.
U naam en/of logo op onze Vlag van het evenement in EPS bestand
Voor 8 personen op het afsluitevenement meerijden in een race auto over het circuit
Een DSC jaarboek met prachtige kleurenfoto’s
Van 7500, - ex. BTW
2x uw naam op de auto en trailer na aanleveren van logo in EPS bestand (40x30cm)
12 Toegangskaartjes voor twee race weekeinden naar keuze
Volledige verzorging op de dag van uw bezoek
U naam en/of logo op onze vlag van het evenement in Eps bestand
Voor een bedrijfsevenement kunt u de raceauto gebruiken als eyecatcher
Een volledig verzorgde Track day voor u en maximaal 10 gasten waar u mee kunt rijden met de
race auto op snelheid op een circuit
Een maal per jaar een foto van de race auto met uw naam of logo in het zicht
Voor 10 personen op het afsluitevenement meerijden in een race auto over het circuit
U wordt m.b.v. E-mail op de hoogte gehouden van het raceweekend
Een DSC jaarboek met prachtige kleurenfoto’s
Per raceweekend een DVD van de in/en out boardbeelden.
Een DSC jaar DVD van de in/en out boardbeelden.
Voor bedragen van meer dan 12500, - euro ex. BTW bestaat de mogelijkheid hoofd sponsor van het
team te worden. Dat wil zeggen dat wij de auto voor het grootste deel met uw logo’s zullen bedekken
en de auto in uw bedrijfskleuren zullen spuiten. De verdere indeling van het pakket zal in overleg
plaats vinden. Ook kunnen wij in overleg uw naam aan ons team koppelen. Op deze manier staat de
naam in alle documentatie en wordt tijdens media uitingen op RTL 7 uw naam gebruikt .
De betalingen voor het seizoen 2018 zullen plaats vinden na een getekende overeenkomst te zijn aan
gegaan, met Zoet Racing en moeten uiterlijk voor 1 maart 2018 bij ons binnen zijn. Bedankt voor Uw
interesse in ons Team
Vriendelijke groet,
Erwin v Dijk.

