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BetonKanoRace 2018 Eindhoven 
 
Wij van studievereniging KOers, van de master Structural Design aan de Technische Universiteit 
Eindhoven, hebben het voorrecht de BetonKanoRace 2018 volgend jaar te mogen organiseren! 
Mocht u nog niet volledig op de hoogte zijn wat dit grootse evenement inhoudt dan volgt hieronder 
een toelichting. 
 
De BetonKanoRace is een jaarlijks terugkerend evenement. Technische studenten van ongeveer 10 
hogescholen en universiteiten zullen in dit weekend met hun zelfontworpen en gemaakte 
betonnen kano’s strijden voor diverse prijzen. Tijdens de verschillende races zal niet alleen fitheid 
op de proef worden gesteld, maar ook de kwaliteit van het ontwerp zal zeker bepalend zijn! 
 
Tijdens de BetonKanoRace worden er zo’n 350 bezoekers verwacht met zelfs internationale 
deelnemers, die allen een weekend vol sport en plezier te wachten staat. Helaas kan dit evenement 
niet georganiseerd worden zonder hulp. Bent u tijdens het lezen enthousiast geworden en heeft u 
interesse gekregen om uw bedrijfsnaam aan dit evenement te verbinden? Wij komen graag met u 
in contact! Hieronder en op de achterzijde kunt u alvast lezen wat de mogelijkheden zijn. Mocht u 
zelf leuke ideeën hebben, dan horen wij dit graag! 
 

Zilver Partner 
Als Zilver Partner wordt uw bedrijf goed gepromoot via onze communicatiewegen. Denk hierbij aan 
promotie op de website (doormiddel van een logo en een link naar uw pagina), promotie in het 
programmaboekje (in overleg) en driemaal een advertentie op de officiële Facebookpagina. 

 
Goud Partner 
Wanneer u wenst om uw bedrijf ook op het evenement te promoten, dan kunt u Goud Partner 
worden! Als toevoeging op de Zilver Partner krijgt u de mogelijkheid om twee spandoeken te laten 
plaatsen bij de wedstrijdlocatie en kunt u het pakket aanvullen met een extra optie naar keuze, deze 
zijn op de achterzijde vermeld. 
 

Platina Partner 
Wanneer uw bedrijf nog meer betrokken wil worden bij de BetonKanoRace 2018, dan kunt u Platina 
Partner worden. 
 
Als Platina Partner bent u de belangrijkste partner van de BetonKanoRace 2018. Op onze website 
zal er een uitgebreid bedrijfsprofiel geplaatst worden en uw bedrijfsnaam en logo zullen op de 
programmaboekjes, het promotiemateriaal en de kleding van de vrijwilligers en organisatie staan. 
Tijdens het evenement zal uw bedrijf gepromoot worden op de wedstrijdlocatie. Hiernaast is er de 
mogelijkheid om advertenties te plaatsen op de officiële Facebookpagina en zal uw bedrijfslogo en 
een link naar uw website worden vermeld in de nieuwsbrief. 
 
In dit pakket zitten ook meerdere extra’s die u zelf kunt selecteren zodat deze het beste aansluiten 
op uw bedrijf. Zo kan uw logo bijvoorbeeld geplaatst worden op de wedstrijdfoto’s, kunnen er 
meerdere vlaggen en banners worden opgehangen op de wedstrijdlocatie of kan er zelfs een prijs 
worden vernoemd naar uw bedrijf! 
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Samenwerkingsmogelijkheden 
 

Zilver Partner 
Promotie op de website. 
Promotie in het programmaboekje. 
Driemaal een advertentie op de officiële Facebookpagina. 
 

 

Goud Partner 
Promotie op de website. 
Promotie in het programmaboekje. 
Driemaal advertentie op de officiële Facebookpagina. 
Twee spandoeken op de wedstrijdlocatie. 
Één punt keuze uit de extra’s.  
 

 

Platina Partner 
Promotie op de website. 
Promotie in het programmaboekje. 
Elke vier weken een advertentie op de officiële Facebookpagina en in de nieuwsbrief. 
Promotie op de kleding van de organisatie en vrijwilligers. 
Meerdere spandoeken op de wedstrijdlocatie (aantal in overleg). 
Vijf punten keuze uit de extra’s. 
 

Extra’s 
 

Prijs vernoemd naar uw bedrijf 
Feestlocatie + feest vernoemd naar uw bedrijf 
Speciale plek op locatie vernoemd naar uw bedrijf 
Logo op de foto’s van het openingsfeest (vrijdagavond) 
Logo op de foto’s van het feest op zaterdagavond 
Logo in de aftermovie 
Logo op de teamfoto’s 
Extra spandoek op de locatie 
Meedoen met bedrijf-team 

4 punten 
4 punten 
3 punten 
2 punten 
2 punten 
1 punt 
1 punt 
1 punt 
prijs in overleg 

 

Toelichting extra’s (Platina en Goud Partner) 
 

Prijs vernoemd naar uw bedrijf  
Elk onderdeel van de wedstrijd is gekoppeld aan een prijs. Deze prijzen worden gemaakt van 
beton en krijgen een plaatje met de prijsnaam. Op dit plaatje is het mogelijk om uw bedrijfsnaam 
te plaatsen. Tijdens de prijsuitreiking zal uw bedrijf worden omgeroepen. 

Speciale plek op locatie vernoemd naar uw bedrijf 
Op de locatie is het mogelijk om als bedrijf een eigen plek te krijgen. Deze kunt u zelf invullen door 
er bijvoorbeeld een lounge hoek van te maken of door een eigen stand neer te zetten.  


