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Deze loop is onderdeel van
ASSENRUNS

ASSENRUNS

We steunen

Dit ontwerp is van

De TT City Run werkt samen met: TT Circuit,
TT Festival, Gemeente Assen, Provincie Drenthe, 
AssenRuns en Vaart in Assen.

www.ttcityrun.nl | bedrijven@ttcityrun.nl

ROUTE

Deze route is onder voorbehoud

SPONSORING



Op je eigen manier betrokken zijn 

bij de eerste editie van de TT City 

Run; dat kan! Als sponsor van 

dit nieuwe hardloopevenement 

laat je zien dat sportiviteit, 

collegialiteit én de regio voor 

jouw organisatie belangrijk zijn.

•  1 bedrijventeam á 5 deelnemers
•  2x bedrijfslogo op een speciaal ontworpen 

spandoek in het finishgebied
•  Deelname aan hardloopclinics
• Flyer of goodie in startpakket

•  2 bedrijventeams á 5 deelnemers
•  7x bedrijfslogo op een speciaal ontworpen 

spandoek in het finishgebied
•  1x reclameboodschap via de speaker tijdens 

het event
•  1x redactionele uiting in de nieuwsbrief
•  3x bericht op social media
•  Bedrijfslogo op al het drukwerk van de TT 

City Run (posters, flyers, advertenties)
• Flyer of goodie in startpakket

Extra opties in overleg:
•  Naam verbinden aan een onderdeel van 
 de TT City Run
•  Logo op startnummer

•  2 bedrijventeams á 5 deelnemers
•  3x bedrijfslogo op een speciaal
 ontworpen spandoek in het finishgebied
•  logo in de nieuwsbrief
•  1x reclameboodschap via de speaker
• Flyer of goodie in startpakket

•  Shirtsponsor € 1.000,-
 Jouw bedrijfslogo op één van de mouwen, 
 op álle running shirts.
•  Sponsor een clinic € 1.000,-
 We starten op jouw bedrijfslocatie met een korte 

bedrijfspitch. Onze atletiektrainer verzorgt de hard-
loopclinic, waarna we weer afsluiten in jouw bedrijf.

•  Liever een product sponsoren door middel van een 
barter-afspraak? Dit zijn een aantal mogelijkheden:

 -  Sponsor vrijwilliger shirts
 -  Levering finish drankjes
 -  Warming-up bij de start
 -  Entertainment langs het parcours

…  natuurlijk denken we graag mee!

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW

€ 1000,-

V.A. € 3500,-

€ 2000,-

V.A. € 1000,-

SPONSOR 

BARTJE 
 

PARTNER 

TT-MASTER 
 

SPONSOR 

ROSSI 
 

MAATWERK

MANNES  

Liever de TT City Run steunen, maar 
niet de capaciteit om naar de finish te 
rennen? Word dan vriend van de 
TT City Run. 

Als vriend word je (bedrijfs)naam 
vermeld op een speciaal ontworpen 
spandoek in het finishgebied.

€ 100,-

VRIEND VAN DE

TT CITY RUN 
 


