
 
   *   Het Ventiel-sponsorpakket van BIG Challenge wijkt af van dat van Alpe d’HuZes. BIG Challenge heeft elk jaar zo veel sponsors vanaf € 500,- dat het – door Alpe d’HuZes 
ingestelde maximum van 16 logo’s per wielershirt ruimschoots wordt overtroffen. Daarom biedt BIG Challenge sponsors vanaf € 1.000,- aan het logo op het wielershirt te plaatsen. 
   **   De sponsormogelijkheden en -uitingen zijn niet beperkt tot deze tabel. Hogere bedragen of eigen ideeën? Neem dan contact op met de commissie Sponsorwerving van BIG 
Challenge via info@bigchallenge.eu. 
*** Onder voorbehoud. De donaties gaan rechtstreeks naar het Alpe d’HuZes/KWF-fonds en zijn bedoeld voor de financiering van kankeronderzoek. De uiterste datum om een 
donatiepakket te kiezen is 10 februari 2022.  Vol = Vol. Dus: “Wie het eerst komt, wie eerst maalt”. 

Donatiemogelijkheden BIG Challenge 2022*** Vriend 
€ 1 t/m 
€ 499 

 

Ventiel* 
€ 500 t/m 
€ 999 

 

Spaak 
€ 1.000 t/m  
€ 2.499 

Zadel 
€ 2.500 t/m 
€  4.999 

Bidon 
€ 5.000 t/m 
€  9.999 
 

Stuur ** 
€ 10.000 t/m 
€  14.999 

 

Vermelding als Vriend op website BIG Challenge x      

Vermelding met logo op website BIG Challenge en link naar eigen website  x x x x x 
Vermelding in advertentie/banner BIG Challenge in vakbladen/websites  
(aantal vermeldingen is alleen te garanderen als sponsor uiterlijk 31 januari 2022  
beslissing heeft genomen) 

   1 2 4 

Exposure tijdens BIG Challenge-activiteiten      x 

Foto van BIG Challenge-team met logobord   x x x x 

Spandoek/banner tijdens koersweek bij BIG Challenge-activiteiten   1 1 1 1 
 

Logo op actiepagina van gesponsord BIG Challenge-team op website Ad6  x x x x x 
Logo op achterzijde wielershirt van gesponsord BIG Challenge-team tijdens Ad6 

Deadline is 10 februari 2022   x x x x 

Logo in roulerend reclameblok op homepage www.opgevenisgeenoptie.nl      x 
Aantal spandoeken/banners op berg Alpe d’Huez 
(formaat spandoek/banner bij start/finish 100 cm hoog x 300 cm breed)    1 2 4 

mailto:info@bigchallenge.eu

