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VIP-kaarten 1 stuk 2 stuks 3 stuks 6 stuks
 • Gratis hapjes / drankjes VIP-ruimte
 • Nabij start en finish
 • Meet & Greet met profrenners
 • Ongedwongen netwerken

Speakerboodschap 1 stuk 2 stuks 3 stuks 6 stuks
 • Korte (reclame)boodschap die 

   herhaaldelijk wordt omgeroepen 
   door professionele speakers

Link op website ja ja ja ja 
 • Logo met link op website FFRH
 • Jaarlijks 2 miljoen bezoekers!

Logo op LED Scherm - - - ja
 • Logo op diverse grote schermen 

   langs het parcours

Reclamekaravaan - 2 auto’s 2 auto’s 2 auto’s
 • Direct contact met de 

   tienduizenden bezoekers

Spandoeken - - 2 stuks 5 stuks
 • Of reclameborden langs parcours

Facebook / Social Media - ja ja ja
 • Mentions

Alle genoemde prijzen 
zijn exclusief BTW € 250

VRIEND FFRHVRIEND FFRH
€ 1.000
ZILVERZILVER

€ 1.500
GOUDGOUD

€ 3.000
PLATINAPLATINA

EXTRA MOGELIJKHEDEN
• Extra VIP-kaart €  150
• Logo op Erepodium €  250
• Logo op polsbandje hospitality € 1.000
• Logo op VIP-kaart € 1.250
• Logo op rugnummers € 2.500

PUBLICITEIT EN IMAGOVERSTERKING
Naast naamsbekendheid via posters, advertenties, 
renners  lijsten, sociale media en via onze druk bekeken 
website franssenfrankenrondeheerlen.nl kunt u uiteraard 
ook kiezen voor deelname aan de Reclamekaravaan, die 
vooraf gaat aan de Franssen Franken Ronde Heerlen. 

Uw onderneming heeft dan direct contact met 
de tienduizenden bezoekers. Uiteraard vergeten 
wij de spandoeken en de speakerreclame hierbij niet.

RELATIEMANAGEMENT / MEET & GREET
De VIP-kaarten voor de hospitalityruimtes aan de finish en in 
het Parkstad Limburg Theater zijn ieder jaar bijzonder in trek. 
Niet zo vreemd overigens, want hier treft u naast bekende 
Limburgers in een bijzondere sfeer tal van (nieuwe) 
zakenrelaties. Dit alles onder het genot van catering op 
maat door Partyservice Catering Van Melick. De hospitality-
ruimte is dé ontmoetingsplaats om in een informele sfeer 
te netwerken en te genieten van topsport. En na afloop kunt 
u uiteraard nog even de stad in.

(PRODUCT)PROMOTIE
De Wielerplaza op het Schouwburgplein geeft u de 
gelegenheid om uw producten te presenteren. 
De combinatie met voertuigen in de Reclamekaravaan 
ligt erg voor de hand.

GROTE SCHERMEN EN ONLINE BANNERS
In het centrum staan diverse grote schermen waarop 
wij uw logo kunnen tonen. Op onze website (jaarlijks 
2 miljoen hits!) bieden wij banners aan, een prima 
combinatie met de grote schermen in de stad.
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