
Equestrian Plus Tour 
 

De Equestrian Plus Tour betreft een aantal wedstrijden verspreid over Nederland en België 
waaraan iedereen kan deelnemen. Om te beginnen springwedstrijden voor paarden maar 
dressuur en pony’s staan ook in de planning. De Tour kenmerkt zich door hoge prijzengelden en 
een professionele uitstraling. 
 

 
 Bedrag 

Hoofdsponsor  
(zie toelichting)       

€ 2.500 

Bouwhekspandoek (3.4m x 1.73m) 
 

€ 250 

Dranghekhoes (2.5m x 0.8m) 
 

€ 250 

Reclamebord (3m x 0.8m) in de hoofdpiste 
In de hoofdpiste gedurende het hele evenement 
 

€ 300 

Reclamebord (3m x 0.8m) in de losrijpiste 
(alleen in combinatie met reclamebord in de hoofdpiste) 
 

€ 200 

Rubrieksponsor 
De rubriek wordt vernoemd naar uw bedrijf en wordt herhaaldelijk omgeroepen 

 
€ 400 

Sponsorhindernis plaatsen 
(deze dient door de sponsor zelf aangeleverd te worden) 
In alle rubrieken gedurende het hele evenement 

€ 500 

 
Hoofdsponsor        
Reclamebord (3m x 0.8m) 
In de hoofdpiste gedurende het hele evenement 
Reclamebord (3m x 0.8m)  
In de losrijpiste gedurende het hele evenement 
Hindernis plaatsing (deze dient door de sponsor zelf aangeleverd te worden) 
In alle rubrieken gedurende het hele evenement 
4 x Dranghekhoes (2.5m x 0.8m) 
Reclame hoes om een dranghek 
4 x Bouwhekspandoek (3,4m x 1,73m) 
Reclame spandoek voor een bouwhek 
Presenting sponsor: vermelding van uw bedrijfsnaam in naam evenement  
(uw bedrijfsnaam) EPT locatie 
Voorbeeld: Sportpaardenonline EPT de Peelbergen 
Rubrieksponsor  
Voor de hoogste klasse van het evenement en de prijsuitreiking daarvan 
Vermelding naam en logo via marketingkanalen: 

• Banner op de website 

• Vermelding in het emailverkeer 

• Vermelding op de Facebookpagina 

• Vermelding op flyers  
 
Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele externe kosten waaronder productie- en/of fabricagekosten zoals hindernis, 
reclameborden, dranghekhoezen en bouwhekspandoeken.Wij kunnen de productie van bovenstaande onderdelen tegen 
kostprijs faciliteren. 
 
De fabricagekosten zijn als volgt: 
Dranghekhoes á € 82,- per stuk  
Bouwhekspandoek € 74,- per stuk 
Sponsorhindernis € 2.280,- per stuk 
Reclamebord € 220,- per stuk 


