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SPONSORMAP
ZEVENDONK TREKKERTREK

ZATERDAG 13 & ZONDAG 14 AUGUSTUS 2022



Geachte kandidaat sponsor,

Trekkertrek Zevendonk bestaat 16 jaar !

Helaas hebben wij de voorgaande 2 jaren vanwege COVID-19 geen wedstrijd kunnen organiseren. Dit maakt dat wij 
in 2022 aan onze 14e editie toe zijn! 

Trekkertrek is een evenement in Zevendonk dat elk jaar kan rekenen op een uitgebreid deelnemersveld vanuit 
binnen– en buitenland. Ook dit jaar hebben we weer enkele krachtpatsers uitgenodigd die bij ons komen rijden. 
Zaterdag gaan we van start met een avondwedstrijd, die we afsluiten met een nostalgische tentfuif. Zondag blij�  
ons bestaande concept echter bestaan. Dit jaar komen er ook weer meer dan 200 landbouw- en boerensporttrac-
toren, jeeps en Specials! 

Trekkertrek Zevendonk is uitgegroeid tot een familieweekend, een weekend waar iedereen iets kan beleven. 
Strijdend in de verschillende klassen wordt dit evenement wederom de moeite voor vele toeschouwers, 

deelnemers en zeker ook voor de talrijke sponsors. 

Ook de kinderen komen aan bod. Zo hebben we ook dit jaar weer het springkasteel, de grimeerstand en de 
zandbak waar kinderen hun vaardigheden kunnen tonen!

Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van talrijke sponsors die in de kijker staan 
gedurende dit weekend. 
Ook uw bedrijf en/of zaak mag volgens ons zeker niet ontbreken en daarom willen we de mogelijkheid bieden om 
dit evenement, financieel mee te ondersteunen.
Dat uw naamsbekendheid hierdoor een aanzienlijke impuls zal krijgen, hoeven we u niet uit te leggen.  

Hiernaast tre�  u de mogelijkheden van sponsoring aan. Wenst uw firma dit evenement te ondersteunen, dan mag u 
het bijgevoegde inschrijvingsformulier invullen en aan ons bezorgen via : 

Per post:  Zevendonk Trekkerttrek   Per mail : zevendonktrekkertrek@gmail.com  
  p.a. Winkel 126
  2300 Turnhout
U krijgt steeds een bevestiging van ontvangst via opgegeven mailadres. Of hee�  u nog vragen dan kan u deze stellen via :

zevendonktrekkertrek@gmail.com of contact opnemen met onze secretaris 
op het nummer +32 (0)494 33 58 74

De organisatie dankt u van harte voor uw bereidwillige medewerking en steun.



Sponsormogelijkheden

www.zevendonktrekkertrek.be
zevendonktrekkertrek@gmail.com

Bovenstaande sponsormogelijkheden zijn zowel op zaterdag 13 als zondag 14 augustus 2022 geldig. 
Aan jullie de keuze!

Type A sponsoring:

Type B sponsoring:

Type C sponsoring:

Type D sponsoring:

Type Natura sponsoring :

Bedrag: 1000 euro
U krijgt: 

• 12 inkomkaarten / 40 drankbonnen / 12 eetbonnen
• Individuele vermelding op onze website www.zevendonktrekkertrek.be,  

Facebook- en Instagrampagina.
•  Vermelding van je LOGO op onze reclame T-shirts.

U mag:  
• Een bestaande promo video aanleveren of door ons kort laten maken, zodat 

wij deze op onze sociale media kanalen kunnen vermelden.
• Zich laten vernoemen via de geluidsinstallatie.
• 5 spandoeken of vlaggen leveren om op te hangen naast het terrein.

Bedrag: 500 euro
U krijgt: 

• 6 inkomkaarten / 20 drankbonnen / 6 eetbonnen
• Individuele vermelding op onze website www.zevendonktrekkertrek.be,  

Facebook- en Instagrampagina.
•  Vermelding van je LOGO op onze reclame T-shirts.

U mag:  
• Een bestaande promo video aanleveren of door ons kort laten maken, zodat 

wij deze op onze sociale media kanalen kunnen vermelden.
• Zich laten vernoemen via de geluidsinstallatie.
• 5 spandoeken of vlaggen leveren om op te hangen naast het terrein.

Bedrag: 250 euro
U krijgt: 

• 4 inkomkaarten / 10 drankbonnen / 2 eetbonnen
• Individuele vermelding op onze website www.zevendonktrekkertrek.be,  

Facebook- en Instagrampagina.
U mag:  

• Een logo aanleveren dat individueel vermeld wordt op onze sociale media.
• Zich laten vernoemen via de geluidsinstallatie.
• 2 spandoeken of vlaggen leveren om op te hangen naast het terrein.

Bedrag: 100 euro
U krijgt: 

• 2 inkomkaarten
• Individuele vermelding op onze website www.zevendonktrekkertrek.be,  

Facebook- en Instagrampagina.
U mag:  

• Een logo aanleveren dat individueel vermeld wordt op onze sociale media.
• Zich laten vernoemen via de geluidsinstallatie.
• 1 spandoek of vlag leveren om op te hangen naast het terrein.

U kan ons ook ondersteunen door ons te voorzien van producten of diensten in 
natura die nodig zijn om deze trekkertrek tot een geweldig evenement te maken. 
Afhankelijk van de waarde omgerekend in geld, krijgt u van ons een tegenprestatie 
conform type A tot F sponsoring. 
Als u dit wilt doen, neemt dan contact met ons op!
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