De 8ste editie van de Groene 10 Mijl van Bree : 15 september 2018
VZW “De Groene 10 Mijl van Bree”, organiseert jaarlijks een loopevenement op de 3de zaterdag van
september.
Naast de Vitamientjesloop voor kinderen van 2 tot 12 jaar (de loopafstanden gaan van 100 m tot 1 km)
bieden we volgende lange-afstandslopen aan: 5 km, 10 km en 10 Mijl.
De handbikers rijden een aangepast parcours (15 km)
Laat je aangenaam verrassen door de gezellige sfeer en het het unieke parcours door de mooiste stukjes
Breese natuur. Je vindt de start en aankomst van de Groene 10 Mijl van Bree aan de voetbalterreinen
van Groen Star Beek.

Zoals bekend :
De Groene 10 Mijl van Bree is één van dé jaarlijkse musts voor loopsport-minded Limburg en omstreken!
Honderden sporters pieken naar die 3de zaterdag van september toe.
Een mooi parcours, veel volk en ambiance en een vlotte organisatie zijn de vertrouwde ingrediënten van
de G10MvB !
De jongste deelnemers (100 m Vitamientjesloop ) zijn amper twee jaar oud ( deze peuters mogen door
ouders, grootouders … begeleid worden). Een bovengrens qua leeftijd is er niet voor de deelnemers !
Onze (voorlopig toch) oudste deelnemer aan de 10 Mijl is 82 jaar !!!
De mix van jong en oud en de variatie in loopafstanden maken de G10MvB geliefd bij de pure recreatiejogger én de meer prestatiegerichte loopfanaat.

Aanzetten tot gezonde sportbeleving is onze 1ste doelstelling !
Iedere deelnemer voelt zich een winnaar aan de finish van de G10MvB.
De Groene 10 Mijl van Bree biedt lopers en loopsters gezonde lichaamsbeweging gecombineerd met het
genieten van een verrassend mooie natuur : een vrij uniek aanbod in de Limburgse loopkalender.
Het team van Natuurpunt Bree is dan ook onze gedroomde partner bij de organisatie van dit jaarlijks
sportevenement.
De vorige editie op het vernieuwde parcours was een schot in de roos : meer dan 600 deelnemers
schreven in voor de diverse afstanden !

We willen het aantal deelnemers nog zien groeien!
Onderstaande acties moeten daartoe bijdragen:
•

Persoonlijke mailing naar alle deelnemers van de vorige edities

•

Verdelen van full-colour flyers op andere loopevenementen (5000 ex)

•

Uitnodigen scholen, verenigingen en bedrijven (gebeurt in samenwerking met Stad Bree)

•

Vermelding in boekje intergemeentelijke boslopen.

•

Vermelding + advertentie in Stadsmagazine Bree

•

Aanmaken van vele links naar onze website (vb. op www.joggings.be)

•

Publicaties in loopagenda’s op verschillende forums

•

Publicaties in agenda’s van loopmagazines ( met link naar website)

•

Bekendmaking via sociale media o.a. Facebook en Twitter

De Groene 10 Mijl van Bree heeft een flinke naambekendheid verworven in de regio en een groot aantal
supporters/sympathisanten zakt graag af naar de terreinen van Groen Star Beek
(zie de foto-reportages op de website).

U voelt zich thuis in ons project ? U voelt sympathie voor (loop)sport, natuurbehoud, Bree en omgeving ? Link uw bedrijf of organisatie aan ons evenement en
word sponsor !
Wij voorzien 5 categorieën van sponsors :
ZILVER
GOUD
PLATINA
PLATINA +
BRILJANT

100 €
250 €
500 €
750 € of 500 € + belangrijke logistieke ondersteuning
1.000 €

Wat krijg je hiervoor minimaal terug ?
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BRILJANT

PLATINA+

PLATINA

hyperlink op homepagina website
logo op homepagina website

X

X

X

X

X

logo op sponsorpagina website
naam op sponsorpagina
logo op flyer voorkant
logo op flyer achterkant (bovenaan)
logo (klein) op flyer achterkant (zijkant)
naam op flyer achterkant (onderaan)

X

X

X

GOUD

X
X

X

X
X
X
X

TIJDENS EVENEMENT

logo sponsor op elektronisch scherm +
vermelding door speaker op terrein
uitnodigingen VIP ruimte
gratis startnummers		
spandoeken/banners met uw logo/reclame
op terrein
promotiestand van uw bedrijf
uw naam gekoppeld aan een vitamientjesloop (sponsor levert goody packs)
uw naam gekoppeld aan 5 of 10 km
(sponsor levert ook goody packs)
uw naam gekoppeld aan de 10 mijl loop
(sponsor levert ook goody packs)

ZILVER

X

X

15
15

10
10

X

X

X

X

6
6

4
4

2
2

X
X
X

Al onze sponsors zijn VIPs op 15 september 2018 !!!
De VIP-ruimte biedt aan elke genodigde een sfeervolle receptie met hapjes.
Je wil meer info over een sponsoringcontract ? Of je wil ons steunen op een andere manier?
Of je hebt zelf andere goede ideeën voor de Groene 10 Mijl van Bree ?
Contacteer ons via e-mail:
info@groene10mijlvanbree.be OF telefonisch +32497528073 (Jos Vandermeulen)
OPGELET : we sluiten de aanvragen tot sponsoring editie 2018 af op 31 maart 2018 ! (i.v.m. drukwerk)

IBAN: BE93 7360 1239 6967							
www.groene10mijlvanbree.be
Bocholterkiezel 13, 3960 Bree
				
Ondernemingsnummer 0538 785 807

