
Bedankt voor uw belangstelling in het sponsoren 
van Drafbaan Groningen! Door uw steun hebben 
wij de mogelijkheid om ook dit seizoen fantastische 
dagen vol spannende koersen aan te bieden. Wij 
bieden u drie sponsorpakketten aan, maar een 
pakket op maat voor uw bedrijf behoort natuurlijk 
ook tot de mogelijkheden. Wij nemen graag samen 
met u alle opties door om tot een mooie 
samenwerking te komen. 

PAKKET 1:  €500 

Pakket 1 betekent een verzorgde dag uit voor u en uw gasten! Inbegrepen in dit 
pakket zijn 10 vrijkaarten en 20 consumptiemunten (aantal bespreekbaar), maar ook 
een koers met de naam van uw bedrijf en een huldigingsfoto van onze baanfotograaf. 
Daarnaast mag u de bloemen uitreiken aan de winnende combinatie van de naar uw 
bedrijf vernoemde koers! Als extra optie kunt u ervoor kiezen om - tegen meerprijs - 
een sierdeken met uw bedrijfslogo aan de winnaar te overhandigen. 

PAKKET 2:  €750 

Het tweede pakket gaat een stap verder, en biedt u het volgende: een koers 
vernoemd naar u of uw bedrijf, 10 vrijkaarten en 20 consumptiemunten (aantal 
bespreekbaar), een optionele sierdeken tegen meerprijs, een zelf aan te leveren 
spandoek of bord met uw reclame langs de baan en een interview met onze 
baanspeaker over uw bedrijf. Het is tevens een optie om het spandoek of bord tegen 
meerprijs door ons te laten verzorgen, deze wordt speciaal voor Drafbaan Groningen 
op maat gemaakt en is dubbelzijdig, zodat uw reclame aan alle kanten zichtbaar is. Dit 
pakket kunt u uitbreiden met een buffet, zodat u en uw gasten volledig in de watten 
gelegd worden. De prijs van een warm en koud buffet is €25 p.p. (minimaal 25 
personen). 

PAKKET 3:  €275 OF €500/€400 

Dit pakket omvat een geheel seizoen van reclame op een spandoek aan de reling van 
de baan. U kunt uw eigen spandoek aanleveren, maar u kunt er ook voor kiezen om via 
Drafbaan Groningen een dubbelzijdig spandoek te laten maken. Dit spandoek is op 
maat gemaakt voor onze reling, en hiermee bent u zowel voor het publiek als de 
camera en fotograaf vanaf de baan zichtbaar. Uw bedrijf komt optimaal in beeld! Een 
extra service is dat wij voor u het spandoek in bewaring nemen en het op koersdagen 
voor u monteren. 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Een andere optie voor uw reclame is het plaatsen van een reclamebord op de gevel 
van de gebouwen op de tribune. Dit reclamebord blijft permanent hangen en is 
derhalve het gehele seizoen zichtbaar, ook als er geen koersen zijn! Door deze extra 
zichtbaarheid is de prijs voor het eerste jaar (inclusief vervaardigen van het bord) €500 
en de prijs voor vervolgjaren €400. 

KOERS OP NAAM / SIERDEKEN: €275 /  +/-€175 

Wilt u geen spandoek of een volledig sponsorpakket, maar wel graag een koers op 
naam? Ook dit is mogelijk! Het vernoemen van een koers naar uw bedrijf (of naam 
naar keuze) kost €275. Deze koersnaam komt veelvuldig in beeld: onder andere in het 
koersprogramma, op onze website en ook via de koerscommentatoren. 
 
Daarnaast is het mogelijk een sierdeken voor het winnende paard te sponsoren. De 
prijs van deze deken is afhankelijk van uw wensen. Zo is er een uitgebreide keuze in 
kleuren, opdruk (tekst/logo) en materiaal (fleece/wol/katoen). Een fleece sierdeken 
met opdruk aan twee zijdes kost circa €175. 

RECLAME ACHTER PRESENTATOR: €250 

Op koersdagen heeft Drafbaan Groningen een professionele presentator die verslag 
doet van de koersen, maar ook voorbeschouwingen voor elke koers verzorgt! Er is 
hiervoor een speciale plek op het middenterrein ingericht waarbij er ruimte is voor uw 
logo op het reclamebord achter de presentator. Dit bord komt veelvuldig in beeld 
tijdens de koersdag en is te zien op de livestream van de koersdag op Facebook en op 
Runnerz, de wedaanbieder van paardenkoersen in Nederland. De prijs hiervoor is per 
seizoen €250.                   
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CLUB VAN 100: €100 

Ook kleine sponsorbedragen zijn van harte welkom! Zo kunt u ervoor kiezen om lid te 
worden van de Club van 100; dit kost u €100 voor één seizoen. Hiervoor ontvangt u 
twee seizoenskaarten en zal uw (bedrijfs)naam op een Club van 100-spandoek 
gedrukt worden. Dit spandoek zal bij de tribune geplaatst worden.  

LID KHRV GRONINGEN: €50/75 

De Koninklijke Harddraverij- en Renvereniging Groningen verwelkomt graag nieuwe 
leden. Door lid te worden van de KHRV steunt u ons met een jaarlijkse bijdrage van 
€50 (i.c.m. een partner €75). U en uw partner (indien lid) ontvangen een seizoenskaart 
en een uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.  

PAKKET OP MAAT 

Indien u speciale wensen heeft voor sponsoring dan kunt u contact met ons opnemen. 
Wij nemen graag alle opties met u door om tot een pakket op maat te komen. 
Graag tot ziens!  

Tel.nr.: J. Veenstra 06-10632793                          E-mail: info@drafbaangroningen.nl
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