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Historische achtergrond
In 2013 werd de 10 van Noordwijk geïntroduceerd als opvolger
van de populaire LiptonIce Run die Noordwijk ooit rijk was. Dat het
hardloopevenement in een behoefte voorziet werd direct duidelijk.
De eerste editie trok ruim achthonderd lopers en kende een sterk
(inter)nationaal deelnemersveld. Zowel bij de mannen als bij de
vrouwen.
Noordwijk is natuurlijk niet alleen voor lopers aantrekkelijk. De vele horecagelegenheden en het interessante winkelcentrum dat iedere zondag
gewoon open is maakt de 10 van Noordwijk voor familie, vrienden en andere
toeschouwers een zeer interessant evenement. Tijdens en na het evenement
is er voldoende te doen op en rond de gezellige Koningin Wilhelminaboulevard.
Met goede muziek, verschillende sportieve activiteiten en lekkere hapjes is er
voor ieder wat wils.

10 van Noordwijk
Op zondag 14 juli 2019 gaat de 7e editie van de 10 van Noordwijk
van start. Na het succes van de voorgaande edities met ieder jaar
een gestaag stijgend aantal deelnemers hebben de Edwin van der
Sar Foundation, de Gemeente Noordwijk en de Noordwijkerhoutse
Strandlopers wederom de organisatie opgepakt.
Met EPICinderunning hebben we er een ervaren partner bij om de totale
organisatie een nog stevigere basis te geven. Vanuit die basis willen we de
10 van Noordwijk nog verder laten groeien en mogelijk al in 2020 een echte 10
mijl als afstand aan deze prachtige kustloop toevoegen. Met de feedback die
we continue van onze lopers krijgen zetten we iedere editie stappen om het
parcours, de accommodaties en de logistiek nog beter op de wensen van
onze deelnemers af te stemmen.
Voor de Edwin van der Sar Foundation is het een van de momenten
waarbij Edwin zelf in zijn eigen dorp aanwezig kan zijn en wil zijn.
Edwin: “blijven bewegen is goed en met de 10 van Noordwijk kunnen
we op een leuke en laagdrempelige manier aandacht geven aan het
werk van onze stichting”.
De organisatie van de 10 van Noordwijk is blij met de persoonlijke
aanwezigheid van Edwin van der Sar. Hij zal zelf onder andere de verschillende
prijzen uitreiken. Wie het startschot gaat lossen van de diverse wedstrijden
houden we nog even geheim, maar we zullen er voor zorgen dat er meer
bekende Nederlanders in Noordwijk bij de zesde editie van het evenement
aanwezig zullen zijn.
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Sponsoren:
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inatie:
Communicatie:

Veel positieve aandacht
in regionale media voor
sporten en ontspannen
in Noordwijk.

CONTINUE COMMUNITY
ONDERHOUD DOOR
SOCIAL MEDIA TEAM

flyers / posters

Facebook: 11.800 volgers
Twitter: >8.000 volgers
Hogere interactie d.m.v.
foto sharing op
Facebook.
medailles

online: website & social media

Tijdens
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ruim 60.000
mensen bereikt

Klaar voor
de start!
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Sponsorpakketten
Op zaterdagavond 13 juli 2019 en zondag 14 juli organiseert
de Edwin van der Sar Foundation weer de 10 van Noordwijk.
Er worden weer minimaal 2.000 deelnemers verwacht!
Op zaterdagavond is het i.s.m. de NSL voor de tweede keer de
Sunsetwalk. Een wandelevenement aan de vooravond van de
10 van Noordwijk. Geniet van het uitzicht over zee, de duinen,
het bollenland en de contouren van Noordwijk. Wandel mee
en steun de Edwin van der Sar Foundation!
Op zondag lopen we de 1, 5 en 10 km. Hierbij kan je naast
individueel ook meelopen met een bedrijventeam. In onze
sponsorvoorstellen staan hiervoor de mogelijkheden
op een rijtje.

HOOFDSPONSOR
€ 5.000

› U wordt vermeld als hoofdsponsor: «Uw bedrijfsnaam» 10 van Noordwijk. Deze titel zal in alle communicatie uitingen rond het evenement
worden genoemd. Dit kan bestaan uit mediaberichten, website,
nieuwsbrieven en social media
› Uw logo is zichtbaar op alle startnummers (zo’n 2000 stuks)
› Uw bedrijfsnaam wordt vermeld op de website met logo en link naar
uw site
› Uw bedrijfsnaam op 4 reclamedoeken en beachflags bij start en finish
(zelf aanleveren)
› Uw krijgt 4 businessteams ter beschikking en loopt met 4-6 deelnemers
een afstand naar keuze
› Aanwezig bij sponsorborrel, foto met Edwin en andere prominenten
› Uitnodiging persmoment mei/juni met Edwin van der Sar, genoemd als
hoofdsponsor in persbericht
› 4 door Edwin van der Sar gesigneerde editie-runningshirts (met voornaam)
› Gezamenlijk nog leuk activaties bedenken om uw bedrijf positief naar
voren te laten komen.

NB. Indien een contract gesloten kan worden voor 2 á 3 jaar dan is een
jaarlijks bedrag van € 4.000 van toepassing.

AFSTAND-SPONSOR
€ 1.750

› Uw bedrijf is de titeldrager van één van de afstanden van het event en
op alle communicatie uitingen over de desbetreffende afstand worden
vermeld
› Uw logo is zichtbaar op de startnummers van de door u gesponsorde
afstand
› Uw wordt vermeld op website met logo en naar uw site
› Het logo van uw bedrijf is zichtbaar op de achterzijde van het t-shirt
› Uw bedrijfsnaam op 2 reclamedoeken bij start en finish (zelf aanleveren)
› Uw krijgt 1 businessteams ter beschikking en loopt met 4-6 deelnemers
een afstand naar keuze
› Aanwezig bij sponsorborrel, foto met Edwin en andere prominenten
› Uitnodiging persmoment mei/juni met Edwin van der Sar, genoemd als
afstand-sponsor in persbericht
› Logo op start/finish boog, onder de hoofdsponsor (op 2 banners,
verticaal)
› 1 door Edwin van der Sar gesigneerde editie-runningshirts (met voornaam)
› Natuurlijk kunnen we gezamenlijk nog leuke activaties bedenken om
uw bedrijf positief naar voren te laten komen.
Dunea is sponsor van de Kidsrun.
Waar ga jij voor?

PARTNER
€ 950

› Uw bedrijf is partner van de run op het gebied van bijvoorbeeld:
- Mobility
- Fysio en fitness
- Waterpunt
- Running en Sport
- Food & Drinks
› Uw bedrijfsnaam wordt vermeld op de website met logo en naar
uw site
› Het logo van uw bedrijf is zichtbaar op de achterzijde van het t-shirt
› Uw krijgt 1 businessteams ter beschikking en loopt met 4-6 deelnemers een afstand naar keuze
› Aanwezig bij sponsorborrel voor team, foto met Edwin en andere
prominenten
› Uw bedrijfsnaam op 2 reclamedoeken
› U krijgt natuurlijk een medaille
› Vermelding op website met logo en doorlink op de site
› In overleg met organisatie inrichten van uw partnership op locatie

VRIEND VAN
€ 500

› Logo van uw bedrijfsnaam op achterkant shirt die elke deelnemer
krijgt.
› U bedrijfsnaam krijgt 1 Bedrijventeam ter beschikking voor
eigen personeel of relaties
› Aanwezig bij sponsorborrel voor team, foto met Edwin en andere
prominenten
› 1 banner bij start en finish (zelf aanleveren)
› U krijgt natuurlijk een medaille
› Vermelding op website met logo en doorlink op de site

BEDRIJVENLOOP
va. € 175

› U bedrijfsnaam krijgt 1 Bedrijventeam ter beschikking voor eigen
personeel of relaties
› 1 banner bij start en finish (zelf aanleveren)
› U krijgt natuurlijk een medaille
› Vermelding op website met logo
Indien u ook aanwezig wilt zijn bij de sponsorborrel en op de foto
wilt met Edwin van der Sar betaald u € 250,-

Meer informatie:
Ruud van Eck
T 06 - 41 56 10 78
E ruud@epicinderunning.nl

