Sponsormap

Steeds meer bedrijven ontdekken de autosport als
unieke marketing tool...

u ook?

Fanzonely: “talent moet de kans krijgen zich te bewijzen”
Autosport is teamwork, passie en vastberadenheid. Fanzonely
creëerde hiermee haar bedrijfscultuur en twee in Nederland unieke
opleidingsinitiatieven voor Automotive talent: de Speed Academy en
het Jong Talent Programma. De aandacht ligt het gehele seizoen op het
ontwikkelen van talent van zowel de engineer als coureur. Binnen het
team wordt nauw samengewerkt, er ontstaan carrièremogelijkheden en
vriendschappen voor het leven.
Speed Academy
Binnen de Fanzonely Speed Academy nemen diverse coaches
de talenten van de HTS-Autotechniek Arnhem en ROC Aventus
onder hun hoede. Bij Fanzonely komen ze in een indrukwekkende
omgeving terecht waar direct een aanspraak wordt gedaan op hun
creativiteit, verantwoordelijkheidsgevoel, buitengewone focus en
doorzettingsvermogen. Met veel praktijkervaring en persoonlijke
ontwikkeling als bagage gaan zij met een duidelijke voorsprong op hun
leeftijdsgenoten de maatschappij in.

“Autosport is boven alles teamsport, waarbij
verantwoordelijkheidsgevoel, vindingrijkheid en maximale inzet
noodzakelijk zijn voor het behalen van resultaat.”
Fanzonely Jong Talent Programma
Het Fanzonely Jong Talent Programma is opgezet i.s.m de HTSAutotechniek Arnhem en draait volledig om het op hoog niveau
doorontwikkelen van de raceauto. In debuutjaar 2005 won Fanzonely
direct het Nationaal Kampioenschap en ontwikkelde een nieuwe
voorwielophanging, die in de gehele BRL Light klasse werd ingevoerd.
Team Fanzonely heeft van de BRL organisatie het alleenrecht gekregen
om de BRL Light raceauto na het seizoen door te ontwikkelen, een unieke
mogelijkheid voor studenten HBO en WO Autotechniek. Naast technici
krijgt ook een jonge, talentvolle coureur de kans zich, onder professionele
begeleiding van het team, binnen het Jong Talent Programma te bewijzen.
Met een gemotiveerde instelling, professionele uitstraling en een uniek
concept bewijst Fanzonely constant mee te kunnen met de top van de
Nederlandse autosport.
Meer info:

www.jong-talent.nl

Autosport als marketing tool
Steeds meer bedrijven gebruiken autosport als marketing
tool. Waarom? Omdat autosport veel interessante
prospects bereikt en uw merk een positieve impuls
geeft. Bovendien is het dé mogelijkheid om uw relaties
en medewerkers te verrassen met een indrukwekkende
ervaring op het circuit.
Waarom Fanzonely?
Fanzonely verbindt, als grootste raceteam in de BRL
Light klasse, uw bedrijf met de absolute top van de
Nederlandse autosport.
• Exposure in een professionele raceklasse met 40 auto’s.
• Zendtijd SBS Autosport
• Relatiemarketing in de Fanzonely VIP-box te Zandvoort.
• Logo op raceauto, teamkleding, websites, truck & trailer.
• Branding Day met rijvaardigheidstraining en een
indrukwekkende ervaring op volle snelheid over het
circuit met ervaren coureurs.
• Aanwezigheid van de Fanzonely BRL Light(s) op uw
bedrijfsevenementen.
• Rechten op tekst, foto- en videomateriaal van Fanzonely.
Sponsorarrangementen op maat
Ieder bedrijf heeft zijn eigen sponsordoelstellingen.
Fanzonely denkt graag met u mee en stelt daarom
diverse sponsorarrangementen samen, die samen met u
verder kunnen worden ingevuld. De basis arrangementen
vindt u op de volgende pagina. Heeft u vragen of wilt u
meer informatie over de invulling van de arrangementen
dan kunt u terecht bij Ruud Hartvelt:
T: +31 (0) 343 43 73 75 of E: hartvelt@fanzonely.nl.
Exclusieve VIP Hospitality
Maak indruk op uw medewerkers en relaties met
de VIP Hospitality van Fanzonely in haar luxe
VIP skybox (boven de pitstraat). U staat bovenop
alle actie. VIP arrangementen zijn ook los van de
sponsorarrangementen te boeken.

Sponsorarrangementen
Champion! sponsor
39.950,- excl BTW per seizoen

• Compleet verzorgde Branding Day voor uw relaties met race-experiences, racetrainingen en als afsluiting zelf racen (eigen auto)! (+/- 50 pers.)
• Uw naam of logo groot en duidelijk zichtbaar op alle Fanzonely BRL Lights
• Uw naam of logo op de teamkleding
• Uw naam of logo op de racetrailer
• Uw naam of logo op de website en vermeld in alle uitgaande persberichten
• 6 kaarten voor ieder race-evenement van Team Fanzonely
• Persbericht en foto’s aangeleverd na ieder raceweekend
• Gebruiksgemak van de Fanzonely Skybox op Circuit Park Zandvoort tijdens
evenementen waar Fanzonely in actie komt (overige evenementen op afspraak)
• Deelname sponsorevenementen: meerijden op volle snelheid in de BRL voor
uzelf en uw (in overleg te bepalen aantal) gasten
• Beschikbaarheid van de Fanzonely BRL-Light bolide(s) op bedrijfsevenementen

Gold sponsor

17.250,- excl BTW per seizoen

• Uw naam of logo duidelijk zichtbaar op de Fanzonely BRL Light(s)
• Uw naam of logo op de racekleding (coureur(s))
• Uw naam of logo op de website en vermeld in alle uitgaande persberichten
• 4 kaarten voor ieder race-evenement van Team Fanzonely
• Persbericht en foto’s aangeleverd na ieder raceweekend
• Gebruiksgemak van de Fanzonely Skybox,op Circuit Park Zandvoort tijdens
evenementen waar Fanzonely in actie komt (overige evementen op afspraak)
• Deelname aan sponsorevenementen: meerijden op volle snelheid in de BRL voor
uzelf en uw (in overleg te bepalen aantal) gasten
• Beschikbaarheid van de Fanzonely BRL-Light bolide(s) op bedrijfsevenementen

Silver sponsor

8.700,- excl BTW per seizoen

• Uw naam of logo zichtbaar op een Fanzonely BRL Light
• 3 kaarten voor ieder race-evenement van Team Fanzonely
• Persbericht en foto’s aangeleverd na ieder raceweekend
• Gebruiksgemak van de Fanzonely Skybox op Circuit Park Zandvoort tijdens
evenementen waar Fanzonely in actie komt (overige evementen op afspraak)
• Deelname aan sponsorevenementen: meerijden op volle snelheid in de BRL voor
uzelf en uw (in overleg te bepalen aantal) gasten

Bronze sponsor
v.a. € 2.500,- excl BTW

• Uw naam of logo op een Fanzonely BRL Light
• 4 toegangskaarten voor de evenementen waar u Team Fanzonely sponsort
• In overleg kan worden bepaald tijdens welke evenementen u sponsor wilt zijn

Uw interesse gewekt?
Informeer dan nu naar de uitgebreide mogelijkheden!

Fanzonely BV
Ambachtsweg 4A
3953 BZ Maarsbergen
The Netherlands
T: + 31 (0) 343 43 73 75
F: + 31 (0) 343 43 73 74
E: hartvelt@fanzonely.nl
I: www.jong-talent.nl

