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Markelo staat op het gebied van motorcross internationaal 
hoog aangeschreven. Geen enkele andere organisator 
evenaart Markelo in het aantal verreden Grand Prix’s en 
internationale topwedstrijden. 

In 2022 is het Stichting Motorcross Markelo weer gelukt om 
de rechten te bemachtigen voor een wedstrijd om het Wereld 
Kampioenschap sidecars. En wel de seizoen opener van 
2022. Dat betekent dus nieuw samengestelde teams, nieuwe 
kleding, sponsoren en motoren. Daar kijkt elke fan en
deelnemer naar uit! Welke combinaties zijn het beste op 
elkaar ingespeeld, hoe betrouwbaar is het nieuwe materiaal 
en wie komt het fitst uit de voorbereiding voor de eerste 
serieuze krachtmeting van 2022?  

Op 23 en 24 april wordt de eerste ronde van het FIM 
wereldkampioenschap Sidecar verreden op circuit de 
Herikerberg. Deze wedstrijd is onderdeel van een reeks van 
12 wedstrijden om het Wereld Kampioenschap 2022. 

In deze motorcrosswedstrijd strijden niet enkel de topteams 
van Nederland, maar ook combinaties vanuit de rest van de 
wereld mee om de eindzege in Markelo. 
De teams zullen dan ook in hun sterkste bezetting afreizen 
richting dit schitterende internationale evenement.

STICHTING MOTORCROSS MARKELO 
HEEFT HET GENOEGEN U EEN
EVENEMENT OP WERELDNIVEAU TE 
PRESENTEREN OP ONS PRACHTIGE 
CIRCUIT “DE HERIKERBERG”



VOLOPAANDACHT

Ons evenement wordt op diverse manieren onder de 
aandacht gebracht bij het publiek. In aanloop naar het 
evenement zijn er in de wijde regio reclameborden te zien. 
Er is nationale en internationale media aandacht bij 
verschillende omroepen. Vóór, tijdens en na de wedstrijd 
staan we in de belangstelling bij regionale radio omroe- 
pen. Tijdens het evenement zelf is er een kwalitatief 
goede livestream via promotor WSC die wereldwijd goed 
te volgen is. Daarnaast uiteraard onze eigen website 
motorcrossmarkelo.nl en onze social media kanalen. 

Studio Sport en RTV Oost zijn vaste klant op het befaam-
de circuit, ook dit jaar proberen wij beide omroepen weer 
onze kant op te laten komen. Voor u een grote kans dat 
uw sponsoring op de landelijke tv komt en dus grote 
exposure geeft. Daarnaast zullen meerdere regionale 
omroepen aanwezig zijn. 

6.603 volgers

3.853 volgers



VOLOP
MOGELIJKHEDEN

PROMOFILMS

Adverteren in promofilms of uw eigen bedrijfsfilm als 
partner van het evenement. 

VIP ARRANGEMENT

Als sponsor krijgt u de mogelijkheid om u en uw zaken-
relaties in een ongedwongen sfeer tijdens dit evenement 
als een VIP te laten behandelen. U kunt de wedstrijden 
volgen in het zeer luxe businesspaviljoen gelegen direct 
aan het circuit. Tijdens het spektakel wordt u door onze 
hostesses voorzien van de all-in drankjes en kunt u 
genieten van uitgebreid VIP buffet. Inclusief VIP-parkeer-
plaats. 

Kortom: volop mogelijkheden om uw bedrijf te profileren 
met een VIP arrangement. Verder zullen Special Guests 
zorgen voor exclusief entertainment.



CIRCUITRECLAME

Het Grand Prix circuit “de Herikerberg” biedt diverse
mogelijkheden om uw doelgroep te bereiken. Zo kunt u
adverteren door middel van reclameborden op zowel TV- als 
publieksgevoelige posities. Uw reclame wordt opgemerkt door 
het aanwezige publiek en wordt ook door de TV uitzendingen 
bij een nog groter publiek onder de aandacht gebracht. 

Wat dacht u van een toegangspoort met uw bedrijfsnaam, 
waaronder alle bezoekers het circuit betreden? Of naamgever 
van de VIP - tent?

VERMELDING OP ONZE
WEBSITE

Ook behoort adverteren op de drukbezochte website  
motorcrossmarkelo.nl tot de mogelijkheden. Wij kunnen op 
deze site een directe link verzorgen naar de site van uw 
bedrijf.



MAATWERK
Sponsoring is maatwerk. Maatwerk zoals u dat wenst in een 
sponsorpakket of specifiek voor uw doelgroep en gasten op 
maat bedoeld. Voor meer informatie over de exposure-
mogelijkheden praten we u graag bij of laten we u ter plekke 
op het circuit de mogelijkheden zien om al enigszins sfeer 
proeven.





10 SECONDEN SPOT

15 SECONDEN SPOT 

20 SECONDEN SPOT 

LEDWALL RECLAME 1/2 GROTE LEDSCHERMEN LANGS HET CIRCUIT 2022
VERTONING MINIMAAL 2X PER UUR

EXTRA VIPKAARTEN

PER 10 (PER STUK)                                                             

ENTREE KAARTEN  (PER STUK) 

€  105,00

€  95,00

€  25,00

ONDERDELEN

SPONSORBEDRAG

VIPKAARTEN                                                          

ENTREEKAARTEN                                                      

LOGO OP DE ENTREEKAARTEN  

LOGO OP DE VIPKAARTEN       

BOARDING MET DE
DRIE HOOFDSPONSORS                          

EIGEN BOARDING / SPANDOEKEN                           

BOARDING IN DE BOCHT
TEVENS NAAMGEVER VAN DE BOCHT

POST SOCIAL MEDIA
(INSTAGRAM OF FACEBOOK)              

LOGO OP
AANKONDIGINGSSPANDOEKEN                          

LOGO OP DE POSTER                                                 

MOGELIJKHEID TOT PLAATSING
PROMOTIE STAND/TEAM            

LOGO OP DIVERSE SPONSORWANDEN 

PLAATSING VAN RECLAMEPOORT
VOORZIEN VAN DOEKEN

SPANDOEKEN NAAST DE POORT                                    

EIGEN BOARDING /SPANDOEKEN
RONDOM HULDIGINGS PODIUM 

PROMO OP DE LEDWALL
(MAX 15 SEC, EN MIN 5 MAAL PER UUR. (OVB)

NAAMGEVER MET LOGO VIPKAARTEN          

AANKLEDING VIPTENT
DOOR NAAMGEVER (IN OVERLEG)

GESCHREVEN LINK OP WEBSITE           

HOOFDSPONSOR (MAX 3)

€ 7500,00

12

25

 

 

150 METER

60 METER

3X

15

250

 

 

MIN 5 PER UUR

SPONSOR PODIUM

€ 800,00

10 METER

 

DE VRIENDEN VAN

€ 150,00

2

RECLAMEPOORT ‘22

€ 850,00

1

4

NAAMGEVER BOCHT ‘22

€ 850,00

2

4

40 METER

CO-SPONSOR (MAX 6)

€ 2000,00

4

6

30 METER

1X

250

 

MIN 2 PER UUR

NAAMGEVER VIPTENT  ‘22 

€ 1500,00

6

4

 

 

€  350,00

€  425,00

€  500,00


