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De Meppel City Run
Iedereen doet mee!

De Meppel City Run, een hardloopevenement voor het hele gezin, is in 2012 gestart
door atletiekvereniging AV de Sprinter. Inmiddels is dit hoogstaande en laagdrempelige hardloopfestijn niet meer weg te denken van de evenementenkalender van
Meppel. De 9e editie staat gepland op 22 mei 2022. De Meppel City Run kent
verschillende loopafstanden door de historische binnenstad van Meppel.
Dit maakt de City Run geschikt voor zowel de recreant als wedstrijdloper. Aangevuld
met de SNS Kidsrun en de Prima Life G-Run en de vele supporters, is het echt een
evenement van en voor iedereen. De sfeervolle compacte route door het historische
centrum maakt het niet alleen populair voor inwoners, supporters en vrijwilligers,
ook businesslopers weten hun weg inmiddels te vinden naar deze run. Een prachtige
manier om ook uw bedrijf onder de aandacht te brengen van deelnemers, supporters
en inwoners van deze regio. Doet uw bedrijf ook mee?

Hoofdsponsor Scania

De Meppel City Run wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Scania
Production Meppel. De organisatie van de Meppel City Run is erg blij met de steun
van deze hoofdponsor. Het biedt ons de mogelijkheid om het evenement verder
uit te bouwen en nog meer regionale bekendheid te geven. Erik de Gilde, Site
Manager Scania Meppel: ‘binnen Scania steunen we onze medewerkers bij hun
keuze voor een gezonde leefstijl en daar past het hoofdsponsorschap uitstekend
bij. Als grote werkgever vinden wij het bovendien belangrijk om de binding met
de stad Meppel sportief vorm te geven. Daarom ondersteunen wij de Meppel City
Run voor langere tijd.’
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TOPSPONSOR PANDRIKS

Pandriks: the best in bake off

In onze 100% natuurlijke en biologische bakkerijen produceren wij het beste bake off
brood volgens ons unieke, innovatie en efficiënte proces.
Onze missie? Wij willen onze klanten en consumenten laten genieten van het beste
bake off desembrood dat wordt geproduceerd volgens oude tradities, met de meest
moderne technologie op de meest duurzame wijze.
De manier waarop we ons desembrood maken is uniek en innovatief, maar toch
authentiek. Daar zijn we trots op en dat willen we graag delen! Geïnspireerd door
traditionele recepten van ambachtelijke kwaliteit.

SLO O O W Businessrun

Meedoen met een businessteam aan de Slooow Businessrun biedt de mogelijkheid
om met uw medewerkers sportief bezig te zijn en daarmee een bijdrage te leveren
aan de vitaliteit van uw medewerkers.Daarnaast kunt u uw bedrijf ook qua marketing
en publiciteit op de kaart zetten. Heel veel succes met de voorbereiding en graag tot
ziens op zondag 22 mei.
Businessteams kunnen zich natuurlijk ook inschrijven voor beide afstanden.
Voorwaarde is wel dat een heel team dezelfde afstand loopt. Teams bestaan uit
minimaal drie en maximaal vijf lopers. Dit mag zowel een dames-, heren- of
een gemengd team zijn. De drie beste tijden tellen mee in de klassering van het
businessklassement. Daarnaast komen de individuele tijden ook terug in het
algemene klassement.

pandriks 4 + 8 mijl

Lopers kunnen kiezen uit twee afstanden: 4 of 8 mijl. Het parcours begeeft zich door
onze prachtige historische binnenstad. Bij het 8 mijl parcours wordt de route van
de 4 mijl twee keer gelopen. Extra leuk voor de supporters die de lopers dan twee
keer kunnen aanmoedigen. Businessteamlopers die de 8 mijl gaan lopen kunnen het
bedrijf, waar ze werkzaam zijn, dus op die manier twee keer promoten onder het
publiek wat in Meppel altijd goed vertegenwoordigd is.

SNS Kidsrun

Meedoen aan de Meppel City Run is een feest voor het hele gezin. Daar zorgen we als
organisatie samen met het publiek en de horeca in ons bruisende Meppel wel voor.
Dit is natuurlijk alleen mogelijk dankzij de steun van onze partners en vele sponsoren
en de inzet van meer dan honderd vrijwilligers. Voor de kinderen is er een speciale
kidsrun van 200 meter, 1 en 2 km. Dit is een sponsorloop voor het Jeugdsportfonds
Meppel.

Prima Life G-Run

Helden, met én zonder handicap, lopen samen de Meppel City G-Run. Prima Life Fysiotherapie en Fitness, sponsor van de Prima Life G-Run, is gevestigd in Spectrum
Medisch Centrum Meppel. Ons motto is ‘‘Samen beter!’’ en we dragen de G-Run een
warm hart toe.
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Wat zijn de voordelen voor u als ondernemer?
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•
•
•
•

Een mooie kans om een gezonde leefstijl onder uw medewerkers te promoten.

•
•

Een uiting van waardering voor de inzet van uw medewerkers in hun werk.

Sportieve teambuilding voor de lopers.
Meer verbinding van de partners/gezin van uw medewerkers met uw bedrijf.
De businessteams starten direct achter het wedstrijdvak en komen dus als
eerste bij het publiek langs.
Eén teamfoto door een professionele fotograaf voor eigen gebruik.

•
•
•
•
•
•
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Businesspakket City Run A

Pakketprijs: € 850,00

Deelname met twee businessteams (4 en/of 8 mijl);
Digitale tijdwaarneming middels een RFID chip in het startnummer
per deelnemer;
Logo en/of naamsvermelding op deelnemende businessteam pagina
op www.meppelcityrun.nl;
Eén digitale teamfoto door een professionele fotograaf;
Elk volgend businessteam € 200,-;
40 consumptiebonnen te besteden bij de aangesloten horeca;
Vier spandoeken langs het parcours bij start/finish, binnenzijde dranghekken
(maat opties 75 cm x 100 cm of 75 cm x 200 cm of 75 cmx 500 cm);
Vier beachvlaggen langs het parcours bij start/finish;
Naamsvermelding (5x) met slogan via speaker;
Logo met link naar eigen website op hoofdpagina www.meppelcityrun.nl;
Mooie medaille voor ieder teamlid.;
Uniek hardloopshirt voor ieder teamlid.

Businesspakket City Run B

Pakketprijs: € 650,00

Deelname met twee businessteams (4 en/of 8 mijl);
Digitale tijdwaarneming middels een RFID chip in het startnummer
per deelnemer;
Logo en/of naamsvermelding op deelnemende businessteam pagina
op www.meppelcityrun.nl;
Eén digitale teamfoto door een professionele fotograaf;
Elk volgend businessteam € 200,-;
40 consumptiebonnen te besteden bij de aangesloten horeca;
Twee spandoeken langs het parcours bij start/finish, binnenzijde dranghekken
(maat opties 75 cm x 100 cm of 75 cm x 200 cm of 75 cmx 500 cm);
Twee beachvlaggen langs het parcours bij start/finish;
Naamsvermelding (5x) met slogan via speaker;
Mooie medaille voor ieder teamlid.;
Uniek hardloopshirt voor ieder teamlid.
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Businesspakket City Run C

Digitale tijdwaarneming middels een RFID chip in het startnummer
per deelnemer;
Logo en/of naamsvermelding op deelnemende businessteam pagina
op www.meppelcityrun.nl;
Eén digitale teamfoto door een professionele fotograaf;
Elk volgend businessteam € 200,-;
40 consumptiebonnen te besteden bij de aangesloten horeca;
Twee spandoeken langs het parcours bij start/finish, binnenzijde dranghekken
(maat opties 75 cm x 100 cm of 75 cm x 200 cm of 75 cmx 500 cm);
Naamsvermelding (5x) met slogan via speaker;
Mooie medaille voor ieder teamlid.;
Uniek hardloopshirt voor ieder teamlid.

Businesspakket City Run D

Pakketprijs: € 225,00

•
•

Deelname met één Businessteam (4 of 8 mijl);

•

Logo en/of naamsvermelding op deelnemende businessteam pagina

•
•
•
•
•
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Pakketprijs: € 550,00

Deelname met twee businessteams (4 en/of 8 mijl);

Digitale tijdwaarneming middels een RFID chip in het startnummer
per deelnemer;
op www.meppelcityrun.nl;
Eén digitale teamfoto door een professionele fotograaf;
20 consumptiebonnen te besteden bij de aangesloten horeca;
Elk volgend businessteam € 200,-;
Mooie medaille voor ieder teamlid.;
Uniek hardloopshirt voor ieder teamlid.

Overige sponsormogelijkheden

Naast de genoemde pakketten kunt u uw bedrijf ook nog extra onder de aandacht
brengen van lopers en publiek door gebruik te maken van één of meerdere sponsormogelijkheden:

•

Logo op functioneel hardloopshirt		

€ 650,00

•

Logo/naam op startnummer		

€ 500,00

•

KM-bord langs het parcours 		

€ 150,00

•

Logo en/of naamsvermelding op sponsorpagina 		
www.meppelcityrun.nl met doorverwijzing naar eigen website

€ 150,00

•

Reclame-uitingen langs het parcours (per uiting)		

€ 150,00

•

Twee beachvlaggen langs het parcours bij start/finish		

€ 150,00

•

Spandoek langs het parcours bij start/finish		

€ 100,00

•

Bijdragen van sponsoring in natura		

n.o.t.k.

•

Maatwerk in overleg n.o.t.k.		

n.o.t.k.

(85cm x 180cm), incl. productiekosten, logo en opmaak zelf aan te leveren

Binnenzijde dranghekken
(maat opties 75 cm x 100 cm of 75 cm x 200 cm of 75 cmx 500 cm)

Andere wensen, vragen of maatwerk?

Wilt u uwbedrijf nog meer in de picture spelen? Of heeft u andere wensen dan die
hier genoemd zijn? Neem dan contact met ons op en dan kijken we samen wat het
beste bij uw behoefte en wensen aansluit.

•
•
•

Dick Metselaar

metselaar@meppelcityrun.nl

Hans Westenbrink

westenbrink@meppelcityrun.nl tel. 06 51 78 94 61

Wiebo Walstra

walstra@meppelcityrun.nl

tel. 06 23 18 57 21
tel. 06 29 48 68 96
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Schrijf je nu in!
De mooiste City Run van Drenthe mag je niet missen! Voor recreant en
wedstrijdloper, voor jong & oud is er een uitdagend en veilig parcours, door de
historische binnenstad van Meppel, vol publiek en entertainment langs de kant.
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