
De ZLM Tour 2022 is onderdeel van de UCI ProSeries. Dit betekent 
dat de etappewedstrijd wordt ingedeeld direct onder de WorldTour 
wedstrijden en de drie grote rondes Giro d’Italia, Tour de France en La 
Vuelta. Van woensdag 8 tot en met zondag 12 juni 2022 kan het publiek 
weer genieten van de internationale wielertop. Veel WorldTour ploegen 
gebruiken de etappewedstrijd voor hun sprinters als voorbereiding op de 
Tour de France.

Ervaar de ZLM Tour van dichtbij! 
De ZLM Tour biedt u een uitstekend platform om zakelijke relaties uit 
te nodigen. Optimale gast vrijheid gecombineerd met spectaculaire 
topsport in Geldrop-Mierlo op zaterdag 11 juni.

Meer weten over de sponsorpakketten? Of zijn er vragen? 

info@visitgeldropmierlo.nl

SPONSOR WORDEN?
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Sponsor worden van de ZLM Tour in Mierlo? Dat kan! Wij hebben diverse 
pakketten samengesteld, maar wij gaan ook graag met u of uw organisatie 
in gesprek om een eigen invulling toe te passen. 

SPONSORPAKKETTEN
ZLM TOUR 11 JUNI 2022

(LOKAAL) HOOFDSPONSORPAKKET:
KOPLOPER

SPONSORPAKKET: 

SUPPORTER VAN DE ZLM TOUR

OVERIGE MOGELIJKHEDEN HOSPITALITY

  VIP-entree kaart
 - € 75,- excl. BTW per persoon, 
 - Toegang tot VIP-tent op Molenplein 
 - Consumpties

  Tijdens de etappe meerijden met de tourwagen bij etappe mee in gastenwagen

€250,- excl. BTW per persoon

  Reclame- of spandoeken in het fi nishgebied, met uitzondering van    
 300 meter vóór en 100 na de fi nish (omvang en locaties nader in te vullen)

  (indien beschikbaar) Reclameboog over de weg bij het Molenplein 
  Audio-reclame op het Molenplein
  15 VIP-entreekaarten tbv ontvangst in VIP-tent op Molenplein, inclusief catering  

 en meet en greet met (ex-) toprenners
  Met max. 3 personen etappe volgen in volgauto.
  Betrokkenheid bij prijsuitreiking op podium
  Sponsoruitingen bij side events van ZLM Tour
  Mogelijkheid tot organiseren van eigen side-event met bijvoorbeeld een eigen  

 stand.
  Staanplaatsen in het V.I.P. vak bij de fi nish
  Redactionele aandacht 
  Logo/adverteren in folders / fl yers
  Logovermelding op website en Social Media

Kosten: € 5.000 excl. BTW

  Reclame- of spandoeken in het fi nishgebied, met uitzondering van 300 meter  
 vóór en 100 na de fi nish (omvang en locaties nader in te vullen)

  (indien beschikbaar) Reclameboog over de weg bij het Molenplein 
  Audio-reclame op het Molenplein
  8 VIP-entreekaarten tbv ontvangst in VIP-tent op Molenplein, inclusief catering  

 en meet en greet met (ex-) toprenners
  Sponsoruitingen bij side events van ZLM Tour
  Staanplaatsen in het V.I.P. vak bij de fi nish
  Redactionele aandacht 
  Logo/adverteren in folders / fl yers
  Logovermelding op website en Social Media

Kosten: €3.000 excl. BTW

  Reclame- of spandoeken aan het proloogcircuit, met uitzondering van 300   
 meter vóór en 100 na de fi nish (omvang en locaties nader in te vullen)

  6 VIP-entreekaarten tbv ontvangst in VIP-tent op Molenplein, inclusief catering  
 en meet en greet met (ex)-toprenners 

  Sponsoruitingen bij side events van ZLM Tour
  Staanplaatsen in het V.I.P. vak bij de fi nish
  Logo / adverteren in folders / fl yers
  Logovermelding op website en Social Media

Kosten: € 1.500 excl. BTW

BOCHT AANSNIJDEN

GEL22005-01 Folder A5 ZLM tour.indd   3-4GEL22005-01 Folder A5 ZLM tour.indd   3-4 19-05-2022   10:4519-05-2022   10:45


