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Triatlon Zeeland 2013
14 en 15 juni
Na een overweldigend succes in 2011 en 2012 mag Triatlon Zeeland met
recht benoemd worden tot meest belovende Triatlon van Nederland. In 2012
vonden ruim 1300 atleten hun weg naar Vlissingen.
Triatlon Zeeland is een internationaal triatlonweekend waar recreanten en
professionals elkaar ontmoeten. Bij Triatlon Zeeland ervaren deelnemers al
zwemmend (zee), fietsend (duinen, bos en openbare weg) en hardlopend
(boulevard, glooiing en strand) hoe fantastisch de Zeeuwse omgeving in
Vlissingen is. Triatlon Zeeland is een unieke triatlon op en unieke locatie.
Hierdoor trekt Triatlon Zeeland steeds meer deelnemers en bezoekers die
spreken over de mooiste Triatlon van Nederland.
De organisatie heeft tot doel zowel recreanten als topsporters het gevoel
te geven dat ze aan de wereldkampioenschappen meedoen. Iedere sporter
moet ervaren hoe het is om aan een topsportevenement mee te doen. Zowel
scholier als professional.
Triatlon Zeeland wordt georganiseerd door de Stichting Samen in Beweging.
De Stichting Samen in Beweging heeft onder andere als doel zoveel mogelijk
mensen op een positieve manier aan het sporten te brengen door drempels
te verlagen en soms weg te nemen. Projecten ondersteunen op het gebied
van Runningtherapie, maar ook subsidiëren van goede loopschoenen zijn
onderdeel van deze stichting.
In 2013 zal nog meer worden samengewerkt met verschillende scholen.
De leerlingen zullen niet alleen als deelnemer aan de scholierentriatlon
meedoen, maar ook bij de triatlon betrokken worden door middel van
verschillende (stage)projecten.
Triatlon Zeeland is NON-PROFIT en wordt twee dagen bijgestaan door
minimaal 220 vrijwilligers van Loopgroep Zeeland, Vlissingen in Beweging
en atletiek vereniging Dynamica.
Anthony van den Berg,
voorzitter Stichting Samen in beweging

Wat mooi, een triatlon in mijn eigen
woonplaats!
Triatlon is mijn sport. Een hele triatlon is bijna 4 km zwemmen, 180 km fietsen en 42 km
en 195 meter hardlopen. Het is dan ook een van de zwaarste sporten ter wereld. Ik doe mee
met triatlons in bijv. Zurich, Lanzarote, België en op plaatsen in Nederland. Wat ontzettend
fijn dat er nu sinds een aantal jaren ook een triatlon in Zeeland wordt georganiseerd.
Met dank aan Anthony van den Berg en de Stichting Samen in beweging. Een prachtig
evenement met de start en de finish op de Boulevard in Vlissingen, een unieke locatie voor
zowel jong als oud, beginner of professional. In 2010 en in 2011 maar ook in 2012 mocht ik
deze wedstrijd winnend afsluiten.
Ik hoop dat dit evenement nog lang mag doorgaan. Bij deze wil ik heel Zeeland uitnodigen
om dit evenement te ondersteunen zodat het wederom een waar spektakel wordt voor
zowel sporters als het publiek.
Graag wil ik alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor het super werk wat ze afleveren. Ik
wens iedereen veel succes met de triatlon van 2013!
Met sportieve groet,
Remy Vasseur

www.remyvasseurcoaching.nl

Business-to-business Pakketten
Hoofdsponsor

Goud

Zilver

Vriend

-

€ 1000,-

€ 250,-

€ 100,-

Netwerkborrel tijdens de Triatlon

6 personen

4 personen

2 personen

1 persoon

Vermelding website - triatlon
Zeeland Sport & Leisure

Prominent

naam en logo

logo

naam

Advertentie Programmaboekje
A5-formaat

1 pag.

1/2 pagina

1/4 pagina

naam

Vermelding op Shirt sporters

Logo

-

-

-

Reclame uitingen
(indien in bezit)

Vlaggen/span
doeken Prominent

Vlaggen/spandoeken
langs parcours

spandoek
langs parcours

spandoek
langs parcours

digitale nieuwsbrief advertentie

logo

naam

Hoofdsponsor krijgt logovermelding op
alle uitingen, waaronder PZC-advertenties,
nieuwsbrieven en contacta krant sport en
business plein.

Additionele opties
Hele pagina € 500,Halve pagina € 300,Kwart pagina € 150,-

Losse banner
(300:240 cm)
€ 350,- per stuk

Sport verbindt en versterkt

Business-to-business

Nog meer dan voorheen hebben Sport & Business elkaar
de komende jaren keihard nodig!

Stichting Zeeland Sport & Leisure wil met de Triatlon Zeeland
naast een hoogwaardig sportevenement voor internationale
sporters ook een business to business platform bieden. Sport en
business is vandaag de dag een van de snelst groeiende en succesvolste zakelijke impulsen in de wereld.

Sport is al jaren de belangrijkste katalysator tot een gezonder en socialer leven. Vooral in deze tijd is het belangrijker dan ooit dat sport, bedrijfsleven, onderwijs, zorg
en overheid de krachten bundelen en zorgen voor een
impuls voor de Zeeuwse sport.

Graag betrekken wij u als partner van de Triatlon bij dit unieke
tweedaagse sportevenement.

De Stichting Zeeland Sport & Leisure heeft een ondersteunende rol in o.a. de Triatlon Zeeland en een reeks van
topsportevenementen die plaatsvinden in Zeeland. Dit in
samenwerking met haar netwerk dat sport, bedrijfsleven,
onderwijs, zorg en overheid verbindt. De focus rondom
het thema sport is talentherkenning en talentontwikkeling, jeugd stimuleren meer te bewegen en gezonder te
leven en aandacht vragen voor onze topsporters als ambassadeurs van Zeeland.

In deze businessbrochure bieden wij u een aantal sponsorpakketten aan die leiden tot meerdere netwerkmomenten
tijdens dit evenement.

Vrijwel alle evenementen die door de Stichting worden
ondersteund zijn duurzaam en hebben een internationaal karakter.

Heeft u interesse of vragen, neemt u dan contact op met de organisatie: Suset Wouters (suset@triatlonzeeland.nl), Anthony van
den Berg (info@triatlonzeeland.nl; 06-53154519) of het secretariaat (0118-630101).

De evenementen moeten bijdragen aan de Zeeuwse economie en waar mogelijk het toeristenseizoen verlengen.

Graag laten we uw organisatie zien via multimediakanalen op
lokaal en nationaal niveau.
Triatlon Zeeland biedt u verschillende businessmogelijkheden
rondom dit prachtige topsportevenement aan zee.

Tilly Stroo,
directeur Zeeland Sport & Leisure

Haal het beste uit jezelf is ons motto, sociale inclusie een
belangrijk item.
Wij zijn dan ook bijzonder trots dat we samen met u en
Stichting Loopgroep Zeeland dit evenement mogen ondersteunen.
Triatlon Zeeland op een unieke locatie in een stad aan
zee met de boulevard als prachtige natuurlijke tribune en
haar unieke stranden in het hart van de stad. Een prachtige promotie voor Vlissingen, Zeeland en haar (top)sport.
Graag verwelkomen wij u op 14 en 15 juni tijdens dit
evenement!
Gerben Rodts,
voorzitter Stichting Zeeland Sport & Leisure
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