
SPONSOR
WORDEN?

Kan uw bedrijf zich identificeren met een gezond evenement 
als Enschede Marathon en is economische vitaliteit een van 
uw kernwaarden? Dan past een profilering via het netwerk 
van Enschede Marathon bij u. We zorgen voor zichtbaarheid 
gedurende het gehele jaar want we doen meer dan alleen die 
ene dag in april organiseren!  
 
Enschede Marathon biedt talloze mogelijkheden om uw 
bedrijf te profileren en samen met uw medewerkers en/of 
(zakelijke) relaties een sportieve dagen te beleven. Enschede 
Marathon gaat daarin verder dan u verwacht. 

Een investering in Enschede Marathon kan al vanaf €500,-  
en levert u een unieke samenwerking op. Nergens komt u zo 
dicht bij uw doelgroep. Tijdens de dag van de marathon kunt 
over de gehele lengte van het parcours, in de meest brede zin 
van het woord, uw bedrijf tonen aan duizenden deelnemers 
en tienduizenden bezoekers.  Bovendien kan uw merk worden 
meegenomen in promotionele uitingen naar keuze.  
 
Ga met ons in gesprek en vertel ons over uw doelstellingen 
want uw uitgangspunten, wensen en behoeften zijn voor ons 
belangrijk. Er is meer mogelijk dan u denkt!

Voor meer informatie neem contact op met:  
Sandra Melief 06 51117708 of sandra@enschedemarathon.nl
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Extra mogelijkheden:
•     Plaatsen (opblaas)boog
 over het parcours.
•  Reclameauto rijdend voor
 de kopgroep van de marathon.
•  Spandoeken te verdelen over
 het start / finishgebied en
 binnenstad.
• Plaatsen van een eigen hospitality.
• Promotie tijdens de side events.
• Promotie tijdens de Runnersbeurs.
• Promotie bij 9 kidsruns.
•  Plaatsen van een artikel ‘Sponsor in
 Beeld’ op onze social media.

Online/offline:
•   1⁄4 pagina full colour advertentie in
 Enschede Marathon Magazine.
• Link op de website.
•  Advertentieruimte / banner op de 

homepage van Enschede Marathon.
•  Gebruik van onze social media 

kanalen.

Logo vermelding:
• Op de start / finish boog.
• Op briefpapier Enschede Marathon.
• Op de folder KidsRun.
•  Op de mupi (twee weken lang
 te zien in de hele stad).
• Op de stads- en regiobussen.
•  In alle nieuwsbrieven + link
 (minimaal 6 per jaar).
• In advertenties van diverse
 nationale- en internationale media.
•  Op parcoursborden in de stad
 Enschede.
• Op het erepodium.
• In Enschede Marathon Magazine
•  Op de homepage van
 Enschede Marathon.
• Op sponsorwand in de VIP Lounge.

Rondom en tijdens  
de marathon:
•   Uitnodiging voor diverse sponsor-
 en netwerkavonden gedurende
 het gehele jaar.
•  Organiseren van een gezamenlijk 

event waarbij het gehele netwerk 
van Enschede Marathon ingezet 
wordt.

•  Entree VIP Lounge  aan de start/
finish tijdens Enschede Marathon.

FACTS & FIGURES SPONSOR EXPOSURE

marathon van Nederland  
en West Europa

De oudste

10.000
Aantal blijft stijgen
deelnemers

Ruim

Zeer snel  
parcours
Winnaar marathon 
Olympische spelen 
Londen (2012) ook 
winnaar marathon WK 
Atletiek Moskou (2013) 
was in 2011 winnaar in 
Enschede.  
Zijn persoonlijk record 
staat nog steeds op die 
gelopen tijd in Enschede

Uit 
onderzoek 
gebleken!
Meer beweging  
voor uw werknemers 
leidt tot:
Hogere arbeidsproductiviteit

Minder ziekteverzuim

Betere arbeidsprestaties

Betere teamprestaties

Minder stress

Snellere re-integratie

Onderscheidend in het  
internationale aanbod: ladies first
Sinds 2015 geeft Enschede Marathon topatletes meer 
aandacht en hebben we de focus meer op sterke 
vrouwen gelegd. Zo onderscheidt Enschede Marathon 
zich in het grote internationale aanbod van wedstrijden. 
Wij zetten het prijzengeld bijna volledig in voor een 
sterk vrouwelijk deelnemersveld aan de start.
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Social Media
Wij zijn zeer actief op 
social media, ons aantal 
volgers blijft groeien.

7555 volgers

3016 volgers

514 volgers

Registratie 
op televisie

‘live’

bezoekers en 
toeschouwers

80.000

Vrijwilligers950

Samen met  
Rotterdam, Amsterdam  
en Eindhoven behoort 
Enschede tot de  
top van marathons 
in Nederland


