
Gouden Spike sponsormogelijkheden 2022 

 

Als sponsor van de Gouden Spike vergroot je niet alleen de 

naamsbekendheid van je bedrijf, maar ook je netwerkmogelijkheden. 

Op de dag zelf zijn alle sponsors welkom in onze VIP-tent, waar je met 

een hapje en een drankje volop kunt netwerken en – wie weet – een van 

de topatleten kunt ontmoeten. Ook organiseren we jaarlijks een 

sponsorbijeenkomst met een lezing of activiteit. 

Bovendien is dit je kans om de wedstrijden van dichtbij mee te maken! 

 

Natuurlijk kun je kiezen voor een van de onderstaande pakketten. Maar misschien heb je zelf 

een goed idee. Wij waarderen elke vorm van ondersteuning en gaan graag samen met jou op 

zoek naar wat we voor elkaar kunnen betekenen. 
 

Pakket A: Adopteer een Gouden Spike wedstrijdonderdeel, vanaf € 100, of het  

Nederlands Kampioenschap 10.000 meter vrouwen en mannen, elk € 500 
Dit houdt in dat je als particulier of bedrijf een van de ruim twintig atletiekonderdelen 

adopteert.  

De 10.000 meter is dit jaar weer het officiële Nederlands Kampioenschap en is daarmee een 

bijzonder onderdeel van de Gouden Spike. Daarom kun je de 10.000 meter vrouwen of 

mannen adopteren voor € 500.  

Onze tegenprestaties bij de onderdeelsponsoring:  

1) Vermelding van de sponsor bij het onderdeel op de website 

2) De sponsor wordt door de microfonisten genoemd bij de start van het onderdeel. 

3) De sponsornaam komt in beeld bij de start van het onderdeel op de livestream    

4) Een fraai Gouden Spike runningshirt.  

Pakket B: Reclamebord of -doek langs de atletiekbaan, € 300 - € 400  

Deze sponsoren worden tijdens de wedstrijd genoemd door de microfonisten. Het bedrag is 

exclusief de kosten voor het bord of doek. Daarnaast ontvang je een fraai Gouden Spike 

running shirt. 

 

Pakket C: Stand of kraam langs de baan, € 300 - € 500 

Met een kraam of stand heeft u de mogelijkheid uw producten te presenteren aan het publiek. 

Het bovenstaande bedrag is exclusief de kosten voor de kraam. Daarnaast ontvang je een fraai 

Gouden Spike running shirt. 

 

Pakket D: Lid Gouden Spike Business Club, € 500 

Als lid van de Gouden Spike Business Club ontvang je het volgende: 

1) Toegang tot VIP-tent voor vier personen. 

2) Een Gouden Spike Running Shirt. 

3) Vermelding als lid van de Business Club op de Gouden Spike website met doorlinken 

naar de eigen bedrijfswebsite. 

4) Leden van de Gouden Spike Business Club worden tweemaal in beeld gebracht bij de 

livestream 

5) En zij worden tijdens de wedstrijd tweemaal vermeld door de microfonisten 

 

Pakket E: Bedrijfslogo op ons mascottepak, € 1.000 

Onze mascotte Spiky zweept het publiek en de atleten op en zorgt voor extra sfeer op de baan. 

Hij is populair bij fotografen en toeschouwers en atleten gaan graag met hem op de foto. 

Spiky draagt een T-shirt met de naam of het logo van onze mascottesponsor. 
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Pakket F: Shirtsponsor, € 3.000 

Tijdens de wedstrijd zijn bijna 200 vrijwilligers herkenbaar aan een speciaal voor deze 

wedstrijd ontworpen T-shirt. Als je shirtsponsor wordt, dan plaatsen wij het logo of de 

bedrijfsnaam goed zichtbaar op dit unieke shirt. 

 

Pakket G: Gouden Spike Sponsor, € 2.500 - € 5.000 

Een bedrijf dat zijn personeel en/of relaties kennis wil laten maken met topatletiek kan de 

volgende tegenprestaties verwachten:  

1) Toegang tot VIP-tent voor ontvangst van eigen personeel en relaties/klanten.  

2) Voor alle personen fraaie Gouden Spike running shirts.  

3) Eén of meer reclameborden tijdens de Gouden Spike en eventueel gedurende het hele 

jaar langs de atletiekbaan.  

4) Titel ‘Official sponsor van de Gouden Spike’  

5) Een atletiekclinic door trainer en/of topatleet van Leiden Atletiek. 

6) Een jaarlijkse sponsorbijeenkomst met lezing / activiteit en hapje / drankje.  

De prijs is afhankelijk van het aantal genodigden en de invulling van de pakketonderdelen. 

Pakket H: Gouden Spike startnummersponsor, op aanvraag, indicatie € 5.000 

1) Toegang tot VIP-tent voor ontvangst van eigen personeel en/of relaties/klanten. 

2) Voor alle personen fraaie Gouden Spike running shirts.  

3) Eén of meer reclameborden tijdens de Gouden Spike en eventueel gedurende het hele 

jaar langs de atletiekbaan.  

4) Titel ‘Official sponsor van de Gouden Spike’ 

5) Een atletiekclinic door trainer en/of topatleet van Leiden Atletiek. 

6) Een jaarlijkse sponsorbijeenkomst met lezing / activiteit en hapje / drankje.  

Pakket I: Gouden Spike Topsponsor, afhankelijk van de invulling. op aanvraag, 

indicatie € 10.000 

Dit kan in principe maar één sponsor tegelijk zijn omdat de naam van de sponsor wordt 

verbonden aan de wedstrijd. Wat mag de topsponsor verwachten? 

1) De wedstrijd wordt in alle media-uitingen vernoemd naar de topsponsor. 

2) Eigen VIP-tent t.b.v. ontvangst eigen personeel en relaties / klanten.  

3) Voor alle personen fraaie Gouden Spike running shirts.  

4) Meerdere reclameborden op prominente posities (bijv. start- / finish-gebied)  

5) Titel “Topsponsor van de Gouden Spike”  

6) Vertegenwoordiger van de topsponsor mag de Gouden Spike trofee uitreiken.  

7) Mogelijkheden voor atletiekclinics door trainers en atleten van Leiden Atletiek.  

8) Vermelding in alle uitingen van de Gouden Spike (website, nieuwsbrieven, etc.), door 

de microfonisten tijdens de wedstrijd en op de livestream. 

9) ‘Meet and greet’ tijdens of direct na de Gouden Spike met topatleet.  

10) Een jaarlijkse sponsorbijeenkomst met lezing / activiteit en hapje / drankje. 

Naast bovenstaande pakketten zijn op grond van de wensen van een bedrijf 

maatwerkoplossingen denkbaar. 

Contactpersoon: Norbert Groenewegen, voorzitter Gouden Spike via 06 29250704 of 

norbert@goudenspike.nl 

mailto:norbert@goudenspike.nl

