Sponsorfolder

09 mei 2020
Conquer the Campus!

Wat is de SurvivalStrijd?
Dit jaar wordt voor de achtste maal de SurvivalStrijd georganiseerd, een survivalrun
die plaatsvindt op de TU Delft campus. Hierbij moeten deelnemers hardlopend
over het parcours zo’n 40 uitdagende hindernissen overwinnen. Bij het hardlopen
wordt asfalt gemeden en is jezelf droog houden is een uitdaging op zich; geen sport
voor watjes dus! De SurvivalStrijd kent twee afstanden. De zwaardere 9 kilometer,
opgenomen in het landelijke survivalrunklassement, wordt gelopen door
ervaren (studenten) survivalrunners. Voor de 5 kilometer bestaat uit een solo- en
een teamrun waaraan ieder jaar vele studententeams tegen elkaar strijden.
Afgelopen jaar mochten we 731 deelnemers verwelkomen, waarvan er 300
student waren. Aankomend jaar vindt tijdens de SurvivalStrijd het Nederlandse
Studentenkampioenschap plaats en zullen we nog meer student-survivalrunners
verwelkomen. Daarnaast zal dit ons tweede jaar als klassementsrun zijn, wat ons
uit doet groeien tot een gevestigde naam. Het belooft dus een mooie editie te
worden!

Wie zijn wij?
De Stichting SurvivalStrijd Delft (SSSD) is verantwoordelijk voor het organiseren
van de SurvivalStrijd. Zij bestaat uit zeven leden van S.B.V. Slopend, de studenten
buitensportvereniging van Delft. S.B.V. Slopend organiseert survivalruntrainingen
op een eigen hindernisbaan en workshops, expedities en kampeerweekenden waar
het ‘buiten zijn’ centraal staat.
Met het organiseren van de SurvivalStrijd wil de SSSD twee doelen behalen:
• een uitdagende survivalrun neerzetten voor ervaren survivalrunners uit het
hele land en
• de survivalsport promoten door het organiseren van een sportieve groepsrun
gericht op studenten uit Delft die niet vies zijn van een uitdaging.

Toegevoegde waarde voor uw bedrijf!
Door sponsoring kunt u de naamsbekendheid van uw bedrijf vergroten en zich
associëren met een relatief nieuwe en uitdagende sport. U kunt specifiek onze
deelnemers bereiken, of met een stand of andere activiteit op het startterrein
alle bezoekers aanspreken. Ook kunt u spectaculaire hindernissen sponsoren op
locaties waar dagelijks vele studenten van de TU Delft langskomen.
De SurvivalStrijd bereikt twee doelgroepen die interessant voor u kunnen zijn.
Allereerst bereiken we (fanatieke) survivalrunsporters met een actieve en
avontuurlijke levensstijl en interesse in andere buitensporten. Ten tweede doen
er ieder jaar nieuwsgierige studenten mee die graag uitdagingen aangaan. We
denken graag met u na hoe we uw relevante doelgroep bereiken!

Waar gaat uw geld naartoe?
Zonder hulp van onze sponsoren zou SurvivalStrijd niet in de huidige vorm voort
kunnen bestaan en uit kunnen groeien tot zijn huidige vorm. Iedere euro die wij
binnenhalen, investeert de SSSD in de SurvivalStrijd. Zo zorgt uw bijdrage ervoor
dat:
•
•
•

het evenement toegankelijk blijft voor haar deelnemers;
het goed toeven is op het start-finishterrein voor s(up)porters;
we uitdagende en vernieuwende hindernissen kunnen bouwen voor de
deelnemers en een mooi en uitgebreid parcours neer kunnen zetten.

SurvivalStrijd Bedrijfsrun
Naast alleen promotie kan uw bedrijf ook aan de SurvivalStrijd meedoen en in
teams de hindernissen overwinnen. Deze sportieve activiteit is ook een leuke vorm
van teambuilding; wat is er nou mooier dan om met e`lkaar de hindernissen te
bedwingen en samen de finish te bereiken! Daarnaast valt jullie team extra op
door uw bedrijfslogo op de shirts van uw bedrijfslopers, en krijgt ieder team een
medaille en groepsfoto. Meer info vindt u onder de sponsormogelijkheden.

Onze sponsormogelijkheden
Een partnerschap met de SurvivalStrijd is op verschillende manieren vorm te
geven. Onze sponsorpakketten bieden een basis om uw bedrijf een plek te geven
binnen de SurvivalStrijd. Vervolgens kunt u dit aanvullen met andere opties.
Zo kunnen wij naar uw wensen een hindernis vormgeven, kan uw bedrijfsnaam
verbonden worden aan andere activiteiten en kan uw bedrijf zelf meedoen aan de
SurvivalStrijd. Dit overzicht geeft u een idee van de mogelijkheden.

sponsorpakketten
De sponsorpakketten geven een mooi overzicht van de mogelijkheden om uw
bedrijfsnaam en boodschap te verspreiden. Heeft u specifieke voorkeuren en wilt
u daarom een aangepast pakket? Dan is dit natuurlijk ook mogelijk!

Hoofdsponsor
Inhoud van pakket goud plus:
»» XL logo op drukwerk en shirt
»» Groot logo op online footer

»» Vermelding logo i.c.m. logo
Survivalstrijd
»» Logo als watermerk op alle foto’s

(i.p.v. klein)

Pakket Goud

€ 1500

Pakket Zilver

€ 500

Inhoud van pakket zilver plus:

Inhoud van pakket brons plus:

»» Groot logo in drukwerk & aftermovie (i.p.v. klein)
»» Groot logo deelnemersshirt

»» Logo in programmaboekje
»» Logo in drukwerk en aftermovie

»»
»»
»»
»»

(i.p.v. klein)

Advertentie in programmaboekje
Eigen advertorial op website
Logo op finishfoto’s
Logo op online footer

Pakket Brons

€ 300

»» Klein logo op shirt deelnemers
»» Logo op sponsorpagina website
»» Uw banner op start-finishterrein

Sponsor een hindernis!
Ook is het mogelijk om hindernissen in alle soorten en maten te sponsoren.
Zo bouwen wij een paar extra spectaculaire hindernissen op het parcours, die
veel indruk maken op deelnemers. Een aantal hindernissen staan op TU Delft
campuslocaties waar iedere dag vele studenten langskomen. Omdat wij deze
hindernissen een week van tevoren opbouwen, kunnen deze een grote groep
bereiken.
Het sponsoren van een hindernis is daarnaast meer dan alleen een banner
ophangen. Speciaal voor u kunnen wij een spraakmakende hindernis ontwerpen
die uw boodschap op de campus over kan brengen. We kijken graag met u hoe we
uw hindernis het beste vorm kunnen geven.

Overige sponsormogelijkheden
Naast logo- en hindernissponsoring kunt u ook andere elementen rond de
SurvivalStrijd sponsoren. Zo kan in het startpakket van lopers uw brochure of een
bidon/buff/... opgenomen worden. Ook kunnen lopers bij verversingspunten of
na de finish van uw product worden voorzien. Zo kunt u direct onze sportieve
survivalrunners bereiken om uw bedrijf of product te promoten.
Op het start-finishterrein, waar deelnemers en supporters samenkomen, kunt u
uw naam aan de lounge of onze hottubs verbinden, of kan uw bedrijfsstand staan.

SurvivalStrijd Bedrijfsrun
Via de SurvivalStrijd Bedrijsrun kan uw bedrijf zelf meelopen met de SurvivalStrijd.
Een sportieve en vooral leuke teambuildingsactiviteit, waarbij uw bedrijf ook kan
opvallen onder deelnemers. Daarnaast verzorgen wij voor uw bedrijf:
»» een deelnemersshirt voorzien van uw bedrijfslogo,
»» een medaille als aandenken voor alle deelnemers,
»» een groepsfoto van uw bedrijf zonder andere bedrijfslogo’s.
Deelnamekosten zijn per team van maximaal 8 deelnemers € 320,- (excl. BTW)

Stichting SurvivalStrijd Delft
Website: www.survivalstrijd.nl
Email:
acquisitie@survivalstrijd.nl
Telefoon: 06 33 80 38 64

