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Het is de leukste manier om iets moois te 
doen voor een ander: de Roparun.  
Waarom? Je bent met je team, je vrienden, 
collega’s of familie. Je bedenkt samen 
ideeën om geld in te zamelen. Als 
sluitstuk start je samen de Roparun. Een 
fantastische belevenis, een driedaagse 
estafetteloop van Parijs of Bremen 
naar Rotterdam. Afgesloten met een 
denderende finish en een mooi eindbedrag 
voor mensen met kanker.

GESCHIEDENIS ROPARUN
In 1992 ontstond uit een weddenschap het idee 
om van Rotterdam naar Parijs te lopen; de 
ROtterdam-PArijs-RUN. Na deze succesvolle 
estafetteloop werd het overgebleven sponsorgeld 
gedoneerd aan het Erasmus MC Kanker Instituut 
locatie Daniel den Hoed in Rotterdam. Het 
bedrag werd gebruikt om het ziekenhuisverblijf 
voor mensen met kanker wat aangenamer te 
maken. Met deze eerste estafetteloop is dan 
ook het doel van Stichting Roparun ontstaan: 
ondersteunende zorg voor mensen met kanker.
De Roparun is de afgelopen 29 jaar uitgegroeid 
naar een evenement met honderden teams 
en duizenden deelnemers. Om dit mogelijk te 
maken zijn er door de jaren heen logistieke 
aanpassingen gedaan zoals de route omdraaien 
van Parijs naar Rotterdam. Ook het toevoegen 
van een extra startlocatie in Duitsland. Sinds 
2019 hoort ook een halve Roparun met een start 
in Almelo tot de mogelijkheden.

DOELEN VAN ROPARUN 
Ieder jaar kunnen honderden projecten, van 
klein tot groot, rekenen op steun van Stichting 
Roparun. Een kleine greep uit de projecten die 
in 2019 ondersteuning van Roparun mochten 
ontvangen: 
 

 
Landelijk Bureau IPSO
¤ 327.850 voor uitvoering van het projectplan 
“Integratie van psychosociale zorg”

Stichting Hospice Hoeksche Waard in Zuid-
Beijerland
¤ 40.000 voor inrichting van de uitbreiding van 
het hospice

ETZ Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis in 
Tilburg
¤ 650 voor de patiëntenochtend voor mensen 
met een hersentumor

Oncologisch centrum Rijnstate in Arnhem
¤ 75.000 voor het beweegprogramma van het 
project “Perspectief en Levenskwaliteit”

Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam
¤ 40.650 voor het optimaliseren en 
implementeren van de online borstreconstructie 
keuzehulp voor vrouwen met borstkanker.
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Tijdens de Roparun

leeftijd 50+

leeftijd 31-50

leeftijd 18-30

20% 

55% 

25% 

€5.626.988
totaalopbrengst

500 
vrijwilligers

25% 
van de teams haalt 

meer dan €25.000 op

Meer dan

200 doelen
Grootste ondersteuning:

€1.500.000 voor koppelbedden

Kleinste ondersteuning:

€560 voor Palliatieve Boxen

8.500 
deelnemers

49%
Vrouwelijke  
deelnemers

51% 
Mannelijke  

deelnemers

340 
teams

Editie 2019

Instagram
5.100+ volgers

Facebook
29.400+ volgers

Twitter
8.200+ volgers

Finishlocatie
25.000+ bezoekers

Website 
125.000+ bezoekers
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ROPARUN 2020
De Roparun is een estafetteloop met startlocaties 
in Frankrijk en Duitsland en een gezamenlijke 
finish ruim 500 kilometer verderop: in Rotterdam. 
Een Roparunteam bestaat uit maximaal acht 
lopers die dus ieder gemiddeld zo’n 65 kilometer 
lopen oftewel meer dan anderhalve marathon(!).

Naast de lopers bestaat een team uit minimaal 
twee fietsers en een aantal mensen in de 
begeleiding. Denk hierbij aan chauffeurs, 
verzorgers, cateraars en navigators. Er doen 
meer dan 330 teams mee, wat resulteert in bijna 
9000 deelnemers. Naast de sportieve inspanning, 
moet er door de teams ook een inspanning 
geleverd worden om geld op te halen voor het 
doel. Teams doen dit door middel van allerlei 
acties; van boodschappen inpakken, het houden 
van collectes tot het organiseren van
sportevenementen en benefietavonden.

De teams zorgen voor veel supporters langs de 
route en natuurlijk op de finish. Familie,  

 
vrienden, sportliefhebbers of willekeurige 
toeschouwers. Op afgelegen landweggetjes of 
drukke pleinen, in de brandende zon of midden 
in de nacht: overal worden de teams in grote of 
kleine getale aangemoedigd. Met het hoogtepunt 
van zo’n 25.000 toeschouwers op de finish.

ROPARUN  
2020

Bremen

Almelo

Parijs

Rotterdam 1/2
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De ambassadeurs van Roparun zetten zich 
op verschillende momenten in.  
Met veel enthousiasme en plezier proberen 
zij het werk van Roparun nog meer 
onder de aandacht te brengen. Door hun 
bekendheid probeert Roparun een grote 
groep mensen te laten zien waar ze zich 
voor inzetten. 
 
1. NELLI COOMAN 
Tijdens haar carrière is Nelli Cooman twee keer 
Wereld-kampioen, zes keer Europees Kampioen 
en vijftien keer Nederlands Kampioen geweest. 
Roparun ligt dicht bij haar hart en ze is altijd 
aanwezig bij de inschrijving op het startterrein in 
Parijs om de teams persoonlijk te ontvangen, een 
foto te maken met iedereen en om de teams te 
helpen met sponsor activiteiten wanneer dit past. 
Al met al, een ambassadeur om trots op te zijn!

2. MAARTJE KREKELAAR 
Maartje is hockey-international en speelster 
van Hockey-club ‘s-Hertogenbosch. De 
middenveldster maakte op 15-jarige leeftijd 
haar debuut bij de club waar ze inmiddels al 6x 
de landstitel mee veroverde. Daarnaast wist zij 
ook met Oranje verschillende prijzen in de wacht 
te slepen. Wij zijn trots dat een topsporter als 
Maartje zich heeft verbonden aan Roparun.

3. BRAM SOM 
‘Voormalig topatleet’ vindt hij zelf duidelijk 
beter klinken dan ‘oud-atleet’. Bram Som is nog 
steeds houder van het Nederlands record op de 

800 meter (1.43.45), treedt op als tempomaker 
tijdens het Diamond League circuit, maar noemt 
zichzelf geen prof-atleet meer. “Mijn leven staat 
niet meer in dienst van de sport, maar ik ben 
ervoor om mijn kennis en ervaringen te delen.” 
Sinds februari is hij ambassadeur van Roparun, 
de estafetteloop die ruim 700 keer zijn favoriete 
afstand lang is.

4. BAS NIJHUIS 
Bas Nijhuis is ondernemer, scheidsrechter op het 
hoogste niveau en vaak te zien op TV. “Roparun is 
voor mij vooral het teamwerk. Als je echt iets wilt, 
dan heb je bijna altijd een team nodig. Iedereen 
is daarin een belangrijke schakel. Dat geldt ook 
als ik op het veld sta. Daar heb ik assistenten, 
een vierde man en tegenwoordig ook een VAR. 
Sámen maken we het resultaat en dat zie ik ook 
bij Roparun, het team boekt samen het resultaat. 
Dat spreekt mij enorm aan, dat samen voor iets 
gaan.”

5. MARTEN DE ROON
Marten de Roon, speler van Atalanta Bergamo en 
het Nederlands elftal, is de nieuwe ambassadeur 
van Roparun. “Ik heb er heel veel zin in om 
mensen te ontmoeten en hun verhalen over de 
Roparun te horen. Voor mij is het boeiend om in 
een andere wereld terecht te komen, misschien 
zelfs wel buiten mijn comfortzone, dan die van 
het voetbal en de kleedkamer. Voetbal gaat om 
plezier en soms ook om de centjes, maar dat 
kan allemaal niet op tegen het verhaal van de 
Roparun.” 

ROPARUN  
AMBASSADEURS
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1

3.

2

4.

SAMEN VOOR  
ONDERSTEUNENDE 

ZORG VOOR MENSEN 
MET KANKER.

SUPPORT JIJ OOK?

1. Nelli Cooman

3. Bram Som

5. Marten de Roon

2. Maartje Krekelaar

4. Bas Nijhuis
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HOOFD 
SPONSOR
ROPARUN

Met dit unieke partnership wordt 
het evenement Roparun optimaal 
ondersteund. Roparun biedt de 
Hoofdsponsor dan ook een zeer  
uitgebreid pakket aan tegenprestaties. 
 
• Titel: Hoofdsponsor Roparun 
• Hoofdsponsors genieten branche- 
 exclusiviteit in het topsegment van  
 partners van Roparun 

• Gebruik logo Roparun voor  
 eigen gebruik 
• Speciaal ontwikkeld  
 composite-logo Roparun en    
 hoofdsponsor, inclusief  
 ontvangst digitale toolkit voor  
 eigen gebruik 
• Mogelijkheid tot (rechtenvrij) gebruik  
 van officiële foto’s van Roparun voor  
 eigen gebruik 
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COMMUNICATIES
• Prominente logopositie op start- én   
 finishboog
• Mogelijkheid tot plaatsing eigen   
 promotieboog in de laatste 1500 meter  
 van de finishlocatie
• Bedrijfslogo op main LED-scherm op  
 finishlocatie
• Bedrijfslogo op de diverse overige LED- 
 schermen op de finishlocatie
• Beeldschermreclame (commercials) op  
 de diverse LED-schermen op de  
 finishlocatie
• Meest prominente logopositie op  
 achterwand  huldigingspodium /  
 interviewwand
• Meest prominente logopositie op alle  
 officiële promo-auto’s van de  
 organisatie van Roparun
• Meest prominente logopositie op de  
 officiële Roparun touringcar
• Logo op diverse banieren op de start- en  
 finishlocatie (aantallen in onderling  
 overleg)
• Logo op de officiële running-shirts van  
 de Roparun deelnemers
• Logo op startnummers van alle  
 deelnemers
• Logo op plattegrond van de finishlocatie
• Op de finishlocatie 70 meter reclame- 
 spandoeken verdeeld over onderstaande  
 posities: 
 
 
 Ter hoogte van de finishlijn:  
 6 spandoeken à 5 meter
 Binnen 200-300 meter van de  
 finishlijn:  
 6 spandoeken à 5 meter
 Bij ingang van de finishlocatie:  
 4 spandoeken à 5 meter 

• Prominente logopositie (logo-integratie)  
 in de VIP-area
• Op de finishlocatie 2 promotorens  
 gereserveerd voor plaatsing uiting  
 van de hoofdsponsor in combinatie met  
 Roparun-uitingen
• Mogelijkheid tot plaatsing van een   

 promo-unit op de finishlocatie ten  
 behoeve van eigen promotie  
 en/of activatie
• Op de startlocaties (Frankrijk en  
 Duitsland) eveneens reclame-  
 spandoeken (afmetingen en  
 mogelijkheden nader te bepalen)
• Op de officiële rust- en foodlocaties  
 gedurende beide routes vanuit  
 Frankrijk en Duitsland uitingen van de   
 hoofdsponsor (definitieve invulling  
 nader te bepalen i.o.o.)

ONLINE & MEDIA
• Logo op de homepage van de officiële  
 website van Roparun
• Logovermelding in de diverse 
 sponsoroverzichten, in het magazine en  
 op de website
• Logo op alle reclame-uitingen van  
 Roparun,waaronder advertenties,  
 posters, commercials, etc.
• 1/1 full colour pagina-advertentie in het  
 officiële magazine, Ropareader
• Redactionele aandacht voor  
 hoofdsponsor in het  officiële  
 magazine, Ropareader 
• Actiepost ten behoeve van de  
 hoofdsponsor op de diverse social  
 media kanalen van Roparun 

VIP-DECK - FINISHLOCATIE
• Persoonlijke gast van directie van  
 Roparun
• VIP-toegang voor 12 personen op  
 het exclusieve Roparun VIP Deck  
 op de finishlocatie
• Catering is all inclusive bij uw  
 ontvangst op het Roparun  
 VIP Deck
• Ontvangst van 20 stuks het magazine  
 Ropareader 
• Eigen ‘promo-banner’ op het  
 Roparun VIP Deck op de finishlocatie
• Meet & Greet met diverse  
 Rotterdamse coryfeeën en    
 ambassadeurs van Roparun
• Divers entertainment op het  
 Roparun VIP Deck gedurende het   
 dagprogramma
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HOSPITALITY - ROPARUN BUSINESS 
FRIENDS
• Lidmaatschap Roparun Business  
 Friends, een actief businessclub  
 platform, waar alle sponsors en  
 partners aan verbonden zijn
• Mogelijkheid tot aanwezigheid op de   
 startlocatie (Frankrijk of Duitsland),  
 inclusief hotelovernachting voor 6  
 personen
• Gedurende het kalenderjaar  
 diverse uitnodigingen voor deelname  
 aan interessante business activiteiten  
 georganiseerd speciaal voor dit platform  
 (bedrijfsbezoeken, business borrels etc.)
• 10 entreekaarten voor het ‘Roparun  
 Slotfeest’, drie weken na de Roparun
• Hoofdsponsor heeft de mogelijkheid om  
 1x per jaar alle leden van Roparun  
 Business Friends te contacten voor  
 promotie eigen dienstverlening, etc.

TEAM HOOFDSPONSOR
• Bij inschrijving van een of meerdere  
 deelnemende teams namens de  
 hoofdsponsor zijn er in overleg  
 aanvullende acties of kortingen  
 mogelijk.

OVERIG
• Gedurende de Roparun mogelijkheid  
 voor 4 personen om een gedeelte  
 van de route mee te rijden in auto van de  
 organisatie
• Mogelijkheid tot het plaatsen  
 van een stand op één of twee van de  
 teambijeenkomsten in aanloop naar de  
 Roparun
• Mogelijkheid om een ‘goodie’ in te  
 leveren voor in de goodiebags die  
 aan deelnemers van de Roparun worden  
 uitgereikt
• Mogelijkheid tot het uitvoeren van  
 een pr/marketingcampagne in relatie  
 tot Roparun
• Hoofdsponsor heeft de mogelijkheid om  
 een actief en creatief  
 activatieprogramma te ontwikkelen als  
 onderdeel van hun sponsorship; inhoud  
 en uitvoering zal i.o.o. met de    
 directie van Roparun worden bepaald en  
 samengesteld

FINANCIEEL & CONTRACTPERIODE
• Gewenste contractperiode: 3 jaar

VANAF  
€ 75.000
Pakketprijs per editie

Genoemd tarief is exclusief BTW.
Genoemd tarief is exclusief productiekosten van de diverse 
communicaties voortvloeiend uit het sponsorpakket; 
sponsor ontvangt vooraf een gedetailleerd overzicht van 
deze kosten voor akkoord.
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HOOFD 
SPONSOR
ROPARUN
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TOP 
SPONSOR
ROPARUN
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• Titel: Topsponsor Roparun
• Topsponsors genieten branche-  
 exclusiviteit in het topsegment van  
 partners van Roparun
• Gebruik logo Roparun voor  
 eigen gebruik
• Speciaal ontwikkeld composite-logo  
 Roparun en topsponsor, inclusief  
 ontvangst digitale toolkit voor eigen  
 gebruik
• Mogelijkheid tot (rechtenvrij)  
 gebruik van officiële foto’s van  
 Roparun voor eigen gebruik

COMMUNICATIES
• Logopositie op start- én finishboog
• Bedrijfslogo op LED-scherm op  
 finishlocatie
• Beeldschermreclame  
 (commercials) op de diverse  
 LED-schermen op de finishlocatie
• Logopositie op achterwand    
 huldigingspodium / interviewwand
• Logopositie op alle officiële promo-  
 auto’s van de organisatie van Roparun
• Logopositie op de officiële Roparun   
 touringcar
• Logo op diverse banieren op de  
 start- en finishlocatie (aantallen in  
 onderling overleg); mix van  
 topsponsors
• Logo op de officiële running-shirts  
 van de Roparun deelnemers
•  Uitsluitend in geval van 3-jarige   
 overeenkomst. Positie in overleg nader   
 te bepalen.
• Logo op plattegrond van de finish-  
 locatie
• Op de finishlocatie 60 meter reclame-  
 spandoeken verdeeld over  
 onderstaande posities:

 Ter hoogte van de finishlijn:  
 2 spandoeken à 5 meter
 Binnen 200-300 meter van de finishlijn:  
 6 spandoeken à 5 meter
 Bij ingang van de finishlocatie:  
 4 spandoeken à 5 meter

• Logopositie in de VIP-area
• Logopositie op de promotorens  
 in de Finish-zone.  
 (In combinatie met Roparun-uitingen)
• Op de startlocaties (Frankrijk en   
 Duitsland) eveneens reclame-  
 spandoeken (afmetingen en  
 mogelijkheden nader te bepalen)
• Op de officiële rust- en foodlocaties  
 gedurende beide routes vanuit  
 Frankrijk en Duitsland uitingen  
 van de topsponsor  
 (definitieve invulling nader te bepalen  
 i.o.o.)

ONLINE & MEDIA
• Logo op de homepage van de  
 officiële website van Roparun
• Logovermelding in de diverse  
 sponsoroverzichten, in het magazine  
 en op de website
• Logo op reclame-uitingen van   
 Roparun, waaronder advertenties,  
 posters, commercials, etc.
• 1/2 full colour pagina-advertentie in  
 het officiële magazine, Ropareader
• Actiepost ten behoeve van de    
 topsponsor op de diverse social  
 media kanalen van Roparun

VIP-DECK - FINISHLOCATIE
• Persoonlijke gast van directie van   
 Roparun
• VIP-toegang voor 8 personen op  
 het exclusieve Roparun VIP Deck  
 op de finishlocatie
• Catering is all inclusive bij uw  
 ontvangst op het Roparun  
 VIP Deck
• Ontvangst van 10 stuks het  
 magazine Ropareader 
• Eigen ‘promo-banner’ op het  
 Roparun VIP Deck op de finishlocatie
• Meet & Greet met diverse  
 Rotterdamse coryfeeën en    
 ambassadeurs van Roparun
• Divers entertainment op het  
 Roparun VIP Deck gedurende het   
 dagprogramma
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HOSPITALITY - ROPARUN BUSINESS 
FRIENDS
• Lidmaatschap Roparun Business   
 Friends, een actief businessclub  
 platform, waar alle sponsors en partners  
 aan verbonden zijn
• Mogelijkheid tot aanwezigheid op de  
 startlocatie (Frankrijk of Duitsland),  
 inclusief hotelovernachting voor 4  
 personen
• Gedurende het kalenderjaar  
 diverse uitnodigingen voor deelname  
 aan interessante business activiteiten  
 georganiseerd speciaal voor dit platform  
 (bedrijfsbezoeken, business borrels etc.)
• 6 entreekaarten voor het ‘Roparun  
 Slotfeest’, drie weken na de Roparun
• Topsponsor heeft de mogelijkheid om  
 1x per jaar alle leden van Roparun  
 Business Friends te contacten voor  
 promotie eigen dienstverlening, etc.

TEAM TOPSPONSOR
• Bij inschrijving van een of meerdere  
 deelnemende teams namens de  
 topsponsor zijn er in overleg aanvullende  
 acties of kortingen mogelijk.

OVERIG
• Mogelijkheid tot het plaatsen  
 van een stand op één of twee van de  
 teambijeenkomsten in aanloop naar de  
 Roparun
• Mogelijkheid om een ‘goodie’ in te  
 leveren voor in de goodiebags die  
 aan deelnemers van de Roparun worden  
 uitgereikt
• Mogelijkheid tot het uitvoeren van  
 een pr/marketingcampagne in relatie tot  
 Roparun
• Topsponsor heeft de mogelijkheid om  
 een actief en creatief     
activatieprogramma te ontwikkelen als  
 onderdeel van hun sponsorship; inhoud  
 en uitvoering zal i.o.o. met de directie  
 van Roparun worden bepaald en   
 samengesteld

FINANCIEEL & CONTRACTPERIODE
• Gewenste contractperiode: 3 jaar

VANAF  
€ 27.500
Pakketprijs per editie

Genoemd tarief is exclusief BTW.
Genoemd tarief is exclusief productiekosten van de diverse 
communicaties voortvloeiend uit het sponsorpakket; 
sponsor ontvangt vooraf een gedetailleerd overzicht van 
deze kosten voor akkoord.
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TOP 
SPONSOR
ROPARUN



16   SPONSORBROCHURE  

SPONSOR
ROPARUN

Sponsors zorgen voor belangrijke 
ondersteuning van het evenement 
Roparun. Roparun biedt de Sponsors 
dan ook een pakket met verschillende 
tegenprestaties.

• Titel: Sponsor Roparun
• Gebruik logo Roparun voor eigen   
 gebruik
• Mogelijkheid tot (rechtenvrij) gebruik  
 van officiële foto’s van Roparun voor  
 eigen gebruik

COMMUNICATIES
• Bedrijfslogo op LED-scherm op    
 finishlocatie
• Beeldschermreclame (commercials)   

 op de diverse LED-schermen  
 op de finishlocatie
• Logopositie op de officiële Roparun   
 touringcar
• Logo op diverse banieren op de start-   
 en finishlocatie (aantallen in onderling   
 overleg); mix van sponsors
• Op de finishlocatie 40 meter reclame-  
 spandoeken verdeeld over onderstaande   
 posities:

 Ter hoogte van de finishlijn:  
 2 spandoeken à 5 meter
 Binnen 200-300 meter van de finishlijn:  
 4 spandoeken à 5 meter
 Bij ingang van de finishlocatie:  
 2 spandoeken à 5 meter



SPONSORBROCHURE   17

ONLINE & MEDIA
• Logo op de homepage van de officiële   
 website van Roparun
• Logovermelding in de diverse    
 sponsoroverzichten, in het magazine en   
 op de website
• 1/2 full colour pagina-advertentie in het   
 officiële magazine, Ropareader
• Actiepost ten behoeve van de    
 topsponsor op de diverse social media   
 kanalen van Roparun

VIP-DECK - FINISHLOCATIE
• Persoonlijke gast van directie van   
 Roparun
• VIP-toegang voor 4 personen op   
 het exclusieve Roparun VIP Deck op de   
 finishlocatie
• Catering is all inclusive bij uw ontvangst   
 op het Roparun VIP Deck
• Ontvangst van 8 stuks het magazine   
 Ropareader 
• Meet & Greet met diverse Rotterdamse   
 coryfeeën en ambassadeurs van   
 Roparun
• Divers entertainment op het Roparun   
 VIP Deck gedurende het dagprogramma

HOSPITALITY - ROPARUN BUSINESS 
FRIENDS
• Lidmaatschap Roparun Business  
 Friends, een actief businessclub  
 platform, waar alle sponsors en   
 partners aan verbonden zijn
• Gedurende het kalenderjaar    
 diverse uitnodigingen voor deelname   
 aan interessante business activiteiten   
 georganiseerd speciaal voor dit platform   
 (bedrijfsbezoeken, business borrels etc.)
• 4 entreekaarten voor het ‘Roparun   
 Slotfeest’, drie weken na de Roparun

TEAM SPONSOR
• Bij inschrijving van een of meerdere   
 deelnemende teams namens de   
 topsponsor zijn er in overleg 
 aanvullende acties of kortingen  
 mogelijk.

OVERIG
• Mogelijkheid tot het plaatsen    
 van een stand op één of twee van de   
 teambijeenkomsten in aanloop naar de   
 Roparun
• Mogelijkheid om een ‘goodie’ in te   
 leveren voor in de goodiebags die   
 aan deelnemers van de Roparun worden   
 uitgereikt
• Mogelijkheid tot het uitvoeren van   
 een pr/marketingcampagne in relatie tot   
 Roparun
• Sponsor heeft de mogelijkheid om   
 een actief en creatief  
 activatieprogramma te ontwikkelen als 
 onderdeel van hun sponsorship; inhoud 
 en uitvoering zal i.o.o. met de    
 directie vanRoparun worden bepaald en   
 samengesteld

FINANCIEEL & CONTRACTPERIODE
• Gewenste contractperiode: 3 jaar

VANAF  
€ 17.500
Pakketprijs per editie

Genoemd tarief is exclusief BTW.
Genoemd tarief is exclusief productiekosten van de diverse 
communicaties voortvloeiend uit het sponsorpakket; 
sponsor ontvangt vooraf een gedetailleerd overzicht van 
deze kosten voor akkoord.
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SUPPORTER 
ROPARUN
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Supporters van Roparun leveren een 
belangrijke bijdrage aan het evenement 
Roparun. Roparun biedt de Supporters 
dan ook een pakket met verschillende 
tegenprestaties.

• Titel: Supporter Roparun
• Gebruik logo Roparun voor  
 eigen gebruik
• Mogelijkheid tot (rechtenvrij)  
 gebruik van officiële foto’s van  
 Roparun voor eigen gebruik

COMMUNICATIES
• Bedrijfslogo op LED-scherm op    
 finishlocatie
• Logo op diverse banieren op de  
 start-en finishlocatie (aantallen in   
 onderling overleg); mix van sponsors
 

 Op de finishlocatie 20 meter  
 reclame-spandoeken:
 4 spandoeken à 5 meter

ONLINE & MEDIA
• Logo op de homepage van de officiële   
 website van Roparun
• Logovermelding in de diverse    
 sponsoroverzichten, in het magazine  
 en op de website
• 1/4 full colour pagina-advertentie in  
 het officiële magazine, Ropareader

VIP-DECK - FINISHLOCATIE
• Persoonlijke gast van directie van   
 Roparun
• VIP-toegang voor 2 personen op het   
 exclusieve Roparun VIP Deck op de   
 finishlocatie
• Catering is all inclusive bij uw  
 ontvangst op het Roparun VIP Deck
• Ontvangst van 4 stuks het magazine   
 Ropareader 
• Meet & Greet met diverse  
 Rotterdamse coryfeeën en    
 ambassadeurs van Roparun
• Divers entertainment op het  

Roparun VIP Deck gedurende het dagprogramma

HOSPITALITY - ROPARUN BUSINESS 
FRIENDS
• Lidmaatschap Roparun Business   
 Friends, een actief businessclub   
 platform, waar alle sponsors en  
 partners aan verbonden zijn
• Gedurende het kalenderjaar  
 diverse uitnodigingen voor  
 deelname  
 aan interessante business  
 activiteiten georganiseerd speciaal  
 voor dit platform (bedrijfsbezoeken,   
 business borrels etc.)
• 4 entreekaarten voor het  
 ‘Roparun Slotfeest’, drie weken na  
 de Roparun

OVERIG
• Mogelijkheid om een ‘goodie’ in te  
 leveren voor in de goodiebags die  
 aan deelnemers van de Roparun  
 worden uitgereikt
• Mogelijkheid tot het uitvoeren van  
 een pr/marketingcampagne in  
 relatie tot Roparun

FINANCIEEL & CONTRACTPERIODE
• Gewenste contractperiode: 3 jaar

VANAF  
€ 7.500

Pakketprijs per editie

Genoemd tarief is exclusief BTW.
Genoemd tarief is exclusief productiekosten van 
de diverse communicaties voortvloeiend uit het 
sponsorpakket; sponsor ontvangt vooraf een 
gedetailleerd overzicht van deze kosten voor akkoord.
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Business Friends van Roparun helpen 
het evenement Roparun mede mogelijk 
te maken. Roparun biedt een Business 
Friend vanzelfsprekend ook diverse 
tegenprestaties.

• Titel: Business Friend Roparun
• Gebruik logo Roparun voor eigen   
 gebruik

ONLINE & MEDIA
• Naamsvermelding in het    
 sponsoroverzicht op www.roparun.nl
• Naamsvermelding in het    
 sponsoroverzicht in het officiële  
 magazine, Ropareader

VIP-DECK - FINISHLOCATIE
• Persoonlijke gast van directie van  
 Roparun
• VIP-toegang voor 2 personen op  
 het exclusieve Roparun VIP Deck op de  
 finishlocatie
• Catering is all inclusive bij uw ontvangst  
 op het Roparun VIP Deck

• Ontvangst van het officiële magazine;  
 Ropareader 
• Meet & Greet met diverse Rotterdamse  
 coryfeeën en ambassadeurs van   
 Roparun
• Divers entertainment op het Roparun  
 VIP Deck gedurende het dagprogramma

HOSPITALITY - ROPARUN BUSINESS 
FRIENDS
• Lidmaatschap Roparun Business   
 Friends, een actief businessclub  
 platform, waar alle sponsors en  
 partners aan verbonden zijn
• Gedurende het kalenderjaar  
 diverse uitnodigingen voor deelname  
 aan interessante business activiteiten  
 georganiseerd speciaal voor dit platform  
 (bedrijfsbezoeken, business borrels etc.)
• 4 entreekaarten voor het ‘Roparun  
 Slotfeest’, drie weken na de Roparun

FINANCIEEL & CONTRACTPERIODE
• Gewenste contractperiode: 3 jaar

VANAF  
€ 1.750

Pakketprijs per editie

Genoemd tarief is exclusief BTW.
Genoemd tarief is exclusief productiekosten van 
de diverse communicaties voortvloeiend uit het 
sponsorpakket; sponsor ontvangt vooraf een 
gedetailleerd overzicht van deze kosten voor akkoord.



CONTACT
Voor meer informatie over de sponsormogelijkheden van Roparun kunt u contact opnemen met 
Wiljan Vloet of Rik van Aalst.

WILJAN VLOET 
DIRECTEUR ROPARUN
w.vloet@roparun.nl • 06 25 54 37 15

RIK VAN AALST 
RIVAALST SPORTMARKETING
rik@rivaalst.nl • 06 22 41 25 05 

Jan van Galenstraat 40, 3115 JG 
Schiedam
010-4341165
info@roparun.nl
www.roparun.nl

 facebook.com/Roparun 
 twitter.com/stg_roparun
 www.instagram.com/roparun
 www.youtube.com/stichtingroparun
 www.linkedin.com/company/stichting-roparun






