
 

 

 

 

 

SPONSOR DOSSIER 2019

 
 

Het eindpodium 2018 

Geel: Luca Lamperti (USA) Wit: Josuha Giddins (G-B) Groen en Rood: Arnaud De 

Lie 



 

 

                                           

Geachte zaakvoerder, 

 

Graag zouden wij U namens “West-Vlaanderen Cycling Tour” voor nieuwelingen’ eens laten 
kennismaken met onze sponsor mogelijkheden. 

Onze doelstelling is om deze categorie renners van 15 en 16 jaar te laten kennismaken met 
een meerdaagse wedstrijd, dit gedurende 4 opeenvolgende dagen.  

We zijn trouwens de enige organisatie in ons land die een dergelijke wedstrijd voor deze 
categorie  nog organiseren. 

Zoals altijd kost koken echter geld en dat geld hebben we nodig om het voortbestaan van 
onze Cycling Tour, die in 2019 aan zijn elfde editie toe is, in leven te houden. 

Wij hopen u dan te mogen verwelkomen in ons klein kransje van sponsors.  

Wij beseffen dat onze return niet groots is maar gelukkig kunnen we terugvallen op enkele 
grote (truien) sponsors die een liefde hebben voor de wielersport en dan vooral voor het 
jeugdwielrennen. 

In de hoop u als sponsor te mogen verwelkomen danken wij u bij voorbaat voor de vooraf 
getoonde interesse. 

Namens het voltallig bestuur van West-Vlaanderen Cycling Tour Organisatie. (Aangesloten 
bij Belgium Cycling en Cycling Vlaanderen) 

Het rittenschema:  

 1ste rit op Vrijdag 23 augustus  in Wielsbeke 

 2de rit op zaterdag 24 augustus-Individuele tijdrit Bellegem 

 3de rit op zondag 25 augustus in Rekkem 

 4de en finalerit op maandag 26 augustus in Meulebeke 

                                   
 

De start van de tweede rit in Bellegem 



 

 

 

 

 

Bronzen Sponsor €250 
 

  Wij kunnen u als return aanbieden:  Uw logo op onze 180 affiches 

die worden gedrukt en verdeeld naar aanleiding van onze vierdaagse wedstrijd. 

Uw logo op ons podiumdoek 

Meermaals uitgebreidt citeren van uw firmanaam door de omroeper van dienst 

op alle drie de wedstrijden 

Uw logo in onze Technische Gids en in de persmap. 

Uw logo op onze website. http://www.westvlaanderencyclingtour.be/ 

 

Luca Van Hout winnaar 1ste rit in Meulebeke 

                                                                                                                                             

 



 

 

Zilveren Sponsor €500 
 

  Wij kunnen u als return aanbieden:  Uw logo op onze 180 affiches 

die worden gedrukt en verdeeld naar aanleiding van onze driedaagse wedstrijd 

Uw logo op ons podiumdoek 

Meermaals uitgebreidt citeren van uw firmanaam door de omroeper van dienst 

op alle drie de wedstrijden 

Uw logo op onze Technische Gids en in de persmap 

Spandoek door ons gemaakt of door U geleverd met uw firmanaam in de 

aankomstzone 

Uitnodiging met vier personen op de persconferentie en op de slotreceptie. 

Uw logo op onze website. http://www.westvlaanderencyclingtour.be/ 

 

Arnaud De Lie winnaar tijdrit Meulebeke 

 

 



 

 

 

Truien Sponsor €1500-€2500 
Het sponsoren van één van onze leiderstruien (3 jaar) kost €1500 

per jaar voor de groene –witte-rode en een eventuele licht blauwe 

trui. De gele trui kost €2500 

Normaliter gaan we in 2019 met dezelfde truiensponsors in zee.  

  Wij kunnen u als return aanbieden:  Uw logo op onze 180 affiches 

die worden gedrukt en verdeeld naar aanleiding van onze driedaagse wedstrijd: 

Uw logo op ons podiumdoek 

Meermaals uitgebreidt citeren van uw firmanaam door de omroeper van dienst 

op alle drie de wedstrijden 

Uw logo in onze Technische Gids en in de persmap 

Spandoek met uw firmanaam door ons aangemaakt of door U geleverd in de 

aankomstzone 

Uitnodiging met vier personen op de persconferentie en op de slotreceptie 

Mogelijkheid opstellen publistand in de aankomstzone van alle ritten 

Persoonlijke vlag op of aan het podium 

Uitnodiging met 2 personen in het najaar,  in een restaurant op onze “Dank” 

etentje 

 



 

Nog goed om weten 

Onze website wordt heel veel bekeken. In de winter uiteraard minder maar 

vanaf de maand april tot september veelvuldig. Pieken doen we in augustus tot 

enkele dagen na de wedstrijd, met soms tot 500 bezoekers per dag. 

De voorbije twee jaar  kwamen de truiensponsors vijf dagen met hun logo en 

de aankondiging van onze driedaagse in beeld op de regionale zender Focus-

WTV , iets wat wij echter ook jaar na jaar moeten aanvragen en waarvan we 

evenwel nooit veel vooraf zekerheid over hebben. Onze Technische gids en 

persmappen met uw Logo worden uitgegeven met een oplage van 100 stuks 

Ons podiumdoek staat opgesteld op het podium bij elke aankomst. 

Onze affiches worden gedrukt met een oplage van 180 exemplaren. 

Er nemen 120 renners aan de wedstrijd deel met een zekerheid van drie 

buitenlandse ploegen vertegenwoordigd door het British Cycling Team, Team 

Cannibaal uit Litouwen en Wielerzone Nederland.  

De Regionale TV zender Focus-WTV bracht vorig jaar ook de finalerit die in 

Rekkem verreden werd in beeld. 

 

Ons Podiumdoek 


