De ideale voorbereidingskoers
op de Tour de France

Zo dichtbij was de Tour nog nooit!
ANGLE-RIGHT 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 dé ideale voorbereidingskoers voor de sprinters op de Tour de France.

ANGLE-RIGHT Voorbereiding op de Tour
Centrale thema van het evenement is het voorbereiden

op de Tour de France. Met name voor de beste sprinters
ter wer die etappes willen gaan winnen, maar ook onze
partners nemen we graag mee richting het hoogste internationale niveau.

ANGLE-RIGHT

Erelijst

De ZLM Tour kent een roemrijke historie met winnaars.
Wie gaat de ZLM Tour dit jaar toevoegen aan zijn palmares?
angle-double-right 2019 Mike Teunissen
angle-double-right 2017 Gonçalves, José
angle-double-right 2016 Sep Vanmarcke
angle-double-right 2015 André Greipel

ANGLE-RIGHT Etappeschema
De ZLM Tour is de enige volledig Nederlandse meerdaagse
profkoers, met etappes in vooral het Zuiden van Nederland, met een sterke internationale uitstraling en bereik.

angle-double-right 2014 Philippe Gilbert
angle-double-right 2013 Lars Boom
angle-double-right 2012 Mark Cavendish
angle-double-right 2011 Philippe Gilbert
angle-double-right 2010 Adam Hansen
angle-double-right 2009 Philippe Gilbert

Partner worden?

De ZLM Tour 2022 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.

Tijdens de ZLM Tour zijn er veel kansen voor hospitality, activaties en zichtbaarheid van uw merk.
Meer informatie bel met Bobbie Traksel 06 - 25 03 75 35 of stuur een e-mail naar
bobbie@libemaprofcycling.nl.

angle-double-right 2008 Enrico Gasparotto
angle-double-right 2007 Sebastian Langeveld
angle-double-right 2006 Kurt-Asle Arvesen
angle-double-right 2005 Stefan Schumacher
WINNAAR

2011 EN 2014

PHILIPPE GILBERT

angle-double-right 2004 Nick Nuyens

angle-double-right 2003 Gerben Löwik
angle-double-right 2002 Bart Voskamp

Van woensdag 8 tot en met zondag 12 juni 2022 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.

angle-double-right 2001 Xavier Jan
angle-double-right 2000 Andy de Smet
angle-double-right 1999 Ralf Grabsch

ANGLE-RIGHT E rvaar de ZLM Tour van dichtbij!

angle-double-right 1998 Karsten Kroon

De ZLM Tour biedt u een uitstekend platform om
zakelijke relaties uit te nodigen. Optimale gast vrijheid
gecombineerd met spectaculaire topsport in een unieke
omgeving. Stap met uw relaties in een gastenwagen
tijdens de koers. Dichterbij kunt u niet komen en daarna
gezellig borrelen en de aankomst bekijken met elkaar.

angle-double-right 1997 Eddy Bouwmans
angle-double-right 1996 Tyler Hamilton
angle-double-right 1995 Bennie Gosink
angle-double-right 1994 Jos Wolfkamp
angle-double-right 1993 Servais Knaven
angle-double-right 1992 Martin van Steen
angle-double-right 1991 Tristan Hoffman

ANGLE-RIGHT 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

Bij start: Toegang VIP-ontvangst,
incl. hapjes en drankjes en meet & greet
met (ex)-profrenners

angle-double-right 1990 John den Braber
€ 75

angle-double-right 1989 Reem Kok

WINNAAR 2013

LARS BOOM

angle-double-right 1988 Arno Ottevanger
angle-double-right 1987 Theo Gevers

Bij finish: Toegang VIP-ontvangst,
incl. hapjes en drankjes en meet & greet
met (ex)-profrenners

€ 100

Relaties bij etappe mee in gastenwagen
(incl. 3 personen per gastenwagen)

€ 1.000

2-daags VIP-arrangement
(3 personen mee in gastenwagen,
toegang VIP- locaties, hotelovernachting)

WINNAAR 2012
€ 2.500

MARK CAVENDISH

ANGLE-RIGHT

8 juni - 12 juni 2022

Organisatie ZLM Tour
Libéma Profcycling
Graafsebaan 133
5248 NL Rosmalen
Postbus 142
5240 AC Rosmalen
+31 73 52 33 379
profcycling@libema.nl

ZLM Verzekeringen

ZLM Verzekeringen is een verzekeraar en dienstverlener die
uitblinkt in klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid. Wij bieden (verzekerings)oplossingen en diensten aan
die zekerheid bieden en ontzorgen. Het karakter van een
“Onderlinge” laten we terugkomen in onze dienstverlening.

FOTO’S: GEORGES DESWIJZEN, PETER VAN ROOIJ
& GERT BONESTROO

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 en Libéma Profcycling

ANGLE-RIGHT Contactgegevens

zlmtour.nl

Pak ook úw kans als partner,
exposant of gastheer voor uw relaties!

08-12 WARMDRAAIEN
JUNI VOOR
2022 DE TOUR

