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WARMDRAAIEN
VOOR 
DE TOUR

CONTACTGEGEVENS

Libéma Profcycling is actief in vele takken van 

de wielersport. Wij zijn organisator van grote 

wielerevenementen en –projecten op weg, baan en 

veld zoals bijvoorbeeld de Giro d’Italia, Tour de France, 

WK’s, EK’s, Wereldbeker, nationale kampioenschappen 

en de Shimano Neutrale Service. Libéma Profcycling is 

een onderdeel van de divisie beurzen & evenementen 

binnen de Libéma groep.

ZLM Verzekeringen is een verzekeraar en dienstverlener die uitblinkt 

in klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid. Wij bieden 

(verzekerings)oplossingen en diensten die zekerheid bieden en ontzorgen. 

Het karakter van een “Onderlinge” laten we terugkomen in onze 

dienstverlening.

Organisatie ZLM Tour

Libéma Profcycling

Graafsebaan 133

5248 NL Rosmalen

Postbus 142 5240 AC Rosmalen

+31 73 52 33 379

profcycling@libema.nl
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 PAK OOK ÚW KANS ALS 
SPONSOR, EXPOSANT OF 
GASTHEER VOOR UW RELATIES!



zlmtour.nl

OVERIGE SPONSORMOGELIJKHEDEN**

De ZLM Tour 2021 is onderdeel van de UCI ProSeries. 

Dit betekent dat de etappewedstrijd wordt ingedeeld 

direct onder de WorldTour wedstrijden en de drie grote 

rondes Giro d’Italia, Tour de France en La Vuelta. 

Van woensdag 9 tot en met zondag 13 juni 2021 kan het 

publiek weer genieten van de internationale wielertop. 

Veel WorldTour ploegen gebruiken de etappewedstrijd 

voor hun sprinters als voorbereiding op de Tour de France.

DE IDEALE 

VOORBEREIDINGSKOERS 

OP DE TOUR DE FRANCE

MEDIA EXPOSURE

Via advertising, partnerships, free publicity en slim geplande 

communicatiemomenten weten wij elke keer weer een groot 

bereik te creëren. 

• Items in NOS Sportjournaal

• TV-coverage in diverse Europese landen

• Bezoekers 15.000

• Facebook bereik 424.000

• Bezoekers website 43.696 

• Publicaties in alle landelijke media 227

* Resultaten ZLM Tour 2019

AMBITIES

De ZLM Tour kent een roemrijke 33-jarige geschiedenis 

met winnaars als Teunissen, Cavendish, Greipel en Gilbert 

en is een begrip in Nederland. De organisatie heeft de 

sportieve ambitie om de etappewedstrijd de komende jaren 

nog nadrukkelijker op de kaart te zetten als “de” ideale 

voorbereidingskoers voor de sprinters op de Tour de France. 

THEMA

Centrale thema van het evenement is gezond leven. Gezond 

leven betekent een focus op duurzaamheid en bewegen.

ETAPPESCHEMA

Het evenement is een Benelux georiënteerde wedstrijd 

waarbij in ieder geval de Nederlandse provincies Zeeland & 

Noord-Brabant worden aangedaan.

UNIEKE MOGELIJKHEDEN

VOOR DE ZAKELIJKE MARKT EN 

OPTIMALE GASTVRIJHEID

ZO DICHTBIJ WAS DE 

TOUR NOG NOOIT!

SPONSORPAKKETTEN ZLM TOUR 
5 DAGEN, 9 LOCATIES    

 WIT GROEN GEEL

Boarding bij start  20 meter 30 meter

Boarding bij finish  20 meter 35 meter 50 meter

Logo op finishboog   

Inflatable met eigen logo bij finish   

Logo op alle koerswagens   

Reclameboodschap op LED scherm bij finish   

Logo op achterwand huldigingspodium   

Logo op interviewwand   

Logo op affiches   

Logo op website   

Logo op VIP-tickets   

Logo in rondeboek   

Advertentie in rondeboek 1/4 pagina 1/2 pagina 1/1 pagina

Uiting op social media 1 2 3

Logo bij livestream   

Activatiecampagne op maat   

Mogelijkheid voor sampling / goody bag   

VIP kaarten promodorp (per locatie) 4 8 16

 € 5.000 € 10.000 € 15.000

Voor meer informatie; bel met Niels Geven (tel. +31 6 831 71 579) of stuur een e-mail naar profcycling@libema.nl.

Naamgeving Sprint klassement in alle uitingen, incl. prijsuitreikingen, 

10 tickets VIP-dorp en 5 gesigneerde truien € 30.000    

Naamgeving Jongerenklassement in alle uitingen, incl. prijsuitreikingen, 

10 tickets VIP-dorp en 5 gesigneerde truien € 25.000    

Etappe sponsor - vermelding op alle etappe uitingen, 3 relaties mee 

in gastenwagen, 24 tickets VIP dorp (12 start, 12 finish) € 10.000 per etappe  

Toegang VIP-dorp, incl. drinken en hapjes en meet & greet met (ex)-profrenners € 75 start

 € 100 finish

Wielercafé tijdens ZLM Tour, inclusief 2 sprekers en communicatie; 

locatie zelf te bepalen € 5.000 per locatie  

Branding partner kids pumptrack (excl productiekosten) € 1.500 per dag / 

 € 5.000 voor hele tour

Logo op rugnummers van alle deelnemende renners € 5.000    

Logo op alle 250 routeborden langs hele parcours tot aan finish € 5.000    

1/1pagina advertentie in rondeboek € 1.000    

Foto op huldigingspodium, op canvas €100,-.

Gele klassementstrui incl logo van bedrijf €60,- per stuk, 10 voor €500,-

1 gastenwagen voor 3 personen, incl toegang tot VIP €1.500,- 

Banners per 50m €3.000

Sponsor vrijwilligers €5.000

TV-partner Invulling op maat   

Official Supplier Invulling op maat   

Official Mediapartner Invulling op maat   

Official Themapartner Invulling op maat

* Alle prijzen zijn excl. BTW en eventuele productie- en activatiekosten

** Alleen in combinatie met wit, groen, geelpakket.


