PARTNERSHIPDOSSIER SPINNING® MARATHON
19 en 20 JANUARI 2019
De Spinning® Marathon Pure Cycling is de laatste jaren uitgegroeid tot een groots, sportief evenement!
We mogen rekenen op een publiek dat elk jaar trouw op afspraak is, dit zowel uit binnen- als buitenland.
We verwennen onze sportievelingen dan ook met een unieke Spinning® Marathon die gegeven wordt door
verschillende enthousiaste, gedreven Spinning® instructeurs!
Wij mogen met trots zeggen dat dit evenement één van de grootste Spinning® evenementen is in België.

Elk jaar steunen wij met dit event met veel plezier een goed doel!
Dit jaar gaat de opbrengst van de Spinning® marathon naar ‘De Belgian Homeless Cup – Oltegoare Roeselare’

HET PROGRAMMA / DAGINDELING

Zaterdag 19/01/2019
12u00 – 19u20 – Spinning® Marathon
De deelnemers kunnen een keuze maken uit 5 ritten van telkens 80 minuten Spinning®.

Zondag 20/01/2019
10u00 – 18u50 – Spinning® Marathon
De deelnemers kunnen een keuze maken uit 6 ritten van telkens 80 minuten Spinning®.

Op beide dagen krijgt iedereen de mogelijkheid om meerdere ritten in te schrijven en zo zijn eigen
tijdstippen en duur van de Spinning® marathon te bepalen.

Zaterdag (vanaf 19u30) en Zondag (vanaf 19u00)
Foodtruck
Na een sportieve dag is het tijd voor wat ontspanning.
Dit jaar zal er een foodtruck aanwezig zijn die de deelnemers en toeschouwers zal voorzien van lekkere pasta
met een aanbod van verschillende soorten sauzen. Hier kan je van de gelegenheid gebruik maken om wat na
te praten met vrienden, kennissen, mede-sporters.
Kaarten voor de foodtruck kunnen bekomen worden bij het ganse Pure Cycling team
Prijs: €10 per portie

Doorlopend op Zaterdag en Zondag
Wil u onze sportievelingen komen aanmoedigen en tegelijkertijd ons goede doel steunen, dan kan dit door
aankoop van een steunkaart (€5,00)!
Kaarten kunnen aangekocht worden bij het ganse Pure Cycling team!

DOELGROEP

Onze doelgroep zijn sportievelingen die een uitdaging niet uit de weg gaan, maar zijn evenzeer mensen die
een leuk, sportief evenement willen bijwonen t.v.v. een goed doel, dit jaar de “Belgian Homeless Cup
Oltegoare Roeselare”.
Tevens verwachten wij een grote groep mensen die onze sportievelingen komen aanmoedigen, en de sfeer
van onze Spinning® Marathon kunnen komen opsnuiven.
Kortom: een héél groot doelpubliek van verschillende leeftijden zal die dag aanwezig zijn of een kijkje komen
nemen naar onze Spinning® Marathon!
We verwachten een 250-tal deelnemers aan de Spinning® Marathon, en verwachten een groot aantal
supporters voor onze deelnemers. Deze bevinden zich in de leeftijdscategorie van 15 tot 85 jaar.

Bij dit evenement bereikt u dus deelnemers/bezoekers van alle leeftijden die matig tot zeer sportief zijn en
afkomstig zijn uit Vlaanderen, België en zelfs uit Nederland en Luxemburg.

GOED DOEL SPINNING® MARATHON 2019 = BELGIAN HOMELESS CUP ROESELARE

De opbrengsten van deze Spinning® Marathon gaan naar de “Belgian Homeless Cup Oltegoare Roeselare”,
Hieronder vindt u een persoonlijke brief van deze organisatie en wat de werking van ‘Oltegoare
Roeselare’ inhoudt:

Roeselare, 5 november 2018
Betreft: Sponsoring ten voordele van Belgian Homeless Cup – lokale werking ‘Oltegoare Roeselare’
Beste,
De Belgian Homeless Cup (BHC) is een sociaal-sportieve voetbalcompetitie voor mensen die (te) kampen
(hadden) met dak- of thuisloosheid.
Of het nu de warmte van de kleedkamer is, of de adrenaline op het veld. De roes van de overwinning, of
het verdriet van een nederlaag. Bij de Belgian Homeless Cup delen we lief en leed. Onze spelers vinden in
hun team meer dan enkel ploegmaats. Ze vinden er ook een thuis.
Pure Cycling Official Spinning® Center uit Roeselare/Hooglede-Gits organiseert ten voordele van onze lokale
werking ‘Oltegoare Roeselare’, een Spinning® marathon in zaal ‘Het Sacrament’ te Roeselare en dit op
zaterdag 19 en zondag 20 januari 2019.
Hiervoor hebben Pure Cycling en BHC enkele materiële en logistieke onkosten (huur zaal, materiaal, …) en
zijn we op zoek naar giften.
Indien u ons iets wil schenken, kunnen wij u naast naambekendheid bij deelnemers, sympathisanten en
volgers (website/Facebook) van Pure Cycling en onze club ook visibiliteit bieden. Niet alleen brengt u uw
firma onder de aandacht van de aanwezigen en sympathisanten, u steunt ook onze werking!
Neem hieronder een kijkje naar onze verschillende sponsorformules.
We danken u alvast van harte voor het duwtje in de rug!
Met sportieve groet,
Team BHC ‘Oltegoare Roeselare’
Gasthuisstraat 10
8800 Roeselare
051 80 59 69

Benieuwd naar meer over de Belgian Homeless Cup ‘Oltegoare Roeselare’?
Bezoek dan zeker eens hun website: www.belgianhomelesscup.be
Of neem een kijkje op hun Facebookpagina: https://www.facebook.com/OltegoareRoeselareBHC/

SPONSORSHIP

Wij gaan graag de samenwerking aan met u als bedrijf die zich op één of andere manier verbonden voelt met
ons project en hierbij een bijdrage wil leveren.
Daarbij krijgt u de mogelijkheid om uw bedrijf in de kijker te plaatsen bij een zeer groot publiek. Zowel lokale
inwoners, personen uit aangrenzende gemeentes, alsook internationale personen wonen onze Spinning®
Marathon bij. Een unieke kans dus om uw bedrijf extra kenbaar te maken!
Dit jaar bieden wij ook arrangementen aan voorzien van ritten, sponsoring en foodtruck bon(nen).
Hierna vindt u de verschillende mogelijkheden.
Wenst u meer informatie of wil u inschrijven op één van onze sponsorformules,
dan kan u contact opnemen met:
Team Pure Cycling
info@purecycling.be
Wij danken u alvast hartelijk!
Sportieve groeten,
Team Pure Cycling

SPONSOR
BASIC

STANDARD

PREMIUM

€ 75

€ 150

€ 300

Vermelding op website

X

X

X

Vermelding op Facebook

X

X

X

X

X

Vermelding steunkaart/foodtruck
Vermelding op groot scherm

X

SPORTY SPONSOR INCL. BIKE(S) & PASTA
BASIC

STANDARD

PREMIUM

DELUXE

€ 200

€ 300

€ 400

€ 500

5 ritten

10 ritten

15 ritten

20 ritten

1x Pasta

2x Pasta

4x Pasta

6x Pasta

Website

X

X

X

X

Facebook

X

X

X

X

Vermelding op groot scherm

X

X

X

X

GOODIE BAG SPONSOR
Wij voorzien voor alle deelnemers een goed gevulde goodie bag!
Wenst u iets waardevols te voorzien in deze goodie bag, contacteer ons dan via info@purecycling.be
In ruil hiervoor vermelden we graag uw logo op onze Facebook.

