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SPONSOR MENU 
 

  

Evenementsponsor: Oirschotse Heidetocht 

• Uw naam en logo op start-/finishdoek 500 x 80 cm 
• Uw naam en logo op de routebeschrijving 
• Uw naam en logo op de website RTO met link naar uw bedrijf 
• Uw naam en logo vermeld in onze nieuwsbrief  

Uw investering € 1000,— per jaar (incl. BTW 21%)      Looptijd 3 jaar 

Hoofdsponsor:                                                                                                  

• Uw naam, logo en verhaal op het gehele achterblad van de RTO Nieuwsbrief 
                                     (verschijnt 2x per jaar, oplage 8000 stuks) 
• Uw naam en logo op de website RTO met link naar uw bedrijf 

Uw investering € 2000,— per jaar (incl. BTW 21%)  Looptijd 3 jaar 

Evenementsponsor: Reina’s scholenloop 

• Uw naam en logo op start-/finishdoek 500 x 80 cm 
• Uw naam wordt omgeroepen tijdens dit evenement 
• Uw naam en logo op de website RTO met link naar uw bedrijf 
• Uw naam en logo vermeld in onze nieuwsbrief  

Uw investering € 1000,— per jaar (incl. BTW 21%)       Looptijd 3 jaar 

Advertentiesponsor 7,5 x 9 cm 

• Uw naam en logo 2x per jaar in RTO Nieuwsbrief - afmeting: 7,5 x 9 cm 
• Uw naam en logo op de website RTO met link naar uw bedrijf 

Uw investering € 400,— per jaar (incl. BTW 21%)       

Advertentiesponsor 7,5 x 4,5 cm 

• Uw naam en logo 2x per jaar in RTO Nieuwsbrief - afmeting: 7,5 x 4,5 cm 
• Uw naam en logo op de website RTO met link naar uw bedrijf 

Uw investering € 300,— per jaar (incl. BTW 21%)       
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U schenkt een midweekvakantie in het RTO vakantiehuis te Posterholt 

• Uw naam en logo in het sponsorboek in het RTO vakantiehuisje 
• Uw naam en logo op de website RTO met link naar uw bedrijf 
• Uw naam en logo in de Nieuwsbrief  

Uw investering € 500,— per jaar (incl. BTW 21%)       

U schenkt een week vakantie in het RTO vakantiehuis te Posterholt:                                                                                                  

• Uw naam en logo in het sponsorboek in het RTO vakantiehuisje 
• Uw naam en logo op de website RTO met link naar uw bedrijf 
• Uw naam en logo in de Nieuwsbrief 

Uw investering € 750,— per jaar (incl. BTW 21%)  

U schenkt een weekendvakantie in het RTO vakantiehuis te Posterholt  

• Uw naam en logo in het sponsorboek in het RTO vakantiehuisje 
• Uw naam en logo op de website RTO met link naar uw bedrijf 
• Uw naam en logo in de Nieuwsbrief  

Uw investering € 300,— per jaar (incl. BTW 21%)       

U schenkt een activiteit, voor 6 personen, in het inloophuis/contactpunt  

• Uw naam en logo op de website RTO met link naar uw bedrijf 
• Uw naam en logo zichtbaar tijdens de activiteit 

Uw investering € 200,— per jaar (incl. BTW 21%)       

Club van 100 

• Uw naam en logo op de website RTO met link naar uw bedrijf 

Uw investering € 100,— per jaar (incl. BTW 21%)       


