
Sponsorbrochure
Avond4daagse 
Rijssen
Vernieuwde routes en veel vermaak 

Liever geen sponsorcontract, maar u wilt wel een steuntje in de rug 
geven. Dan kunt u de HEMA avond4daagse steunen door vriend te 
worden. Wij vermelden dan uw naam of bedrijfsnaam op de website 
van de avond4daagse op de pagina van de wandelvrienden.

Wandelvriend worden?

• Voorzitter Jan Willems 06 - 55 35 53 89
• Secretaris Dorien Willems 06 - 14 18 52 21
• Penningmeester Annemary Koedijk 06 - 18 42 65 95
• Vrijwilligerscoordinator Ienge Oude Mulders 06 - 30 55 54 62

Zo kunt u ons bereiken

Bekijk de laatste ontwikkelingen op onze socials

avond4daagserijssen.nl

FacebookInstagram

50,-



De avond4daagse is een jaarlijks terugkerend evenement in Rijssen. 
Er zijn veel scholen, verenigingen, kinderen, jongeren en ouderen die 
mee doen met het grootste wandelfeest van Nederland. Er is ieder jaar 
veel deelname en aandacht voor de avond4daagse in Rijssen. Dit jaar 
willen wij ook de bedrijven betrekken bij dit sportieve evenement. 

Wil jij als werkgever bijdragen aan fi theid en een gezonde levensstijl 
van je medewerkers kom dan met uw bedrijf in beweging en doe mee 
met de avond4daagse! Het afnemen van een sponsorpakket is geen 
verplichting voor deelname. 

De HEMA avond4daagse wordt georganiseerd van 6 – 9 juni 2023.
Dit jaar met vernieuwde routes en veel vermaak en gezelligheid 
bij de start en fi nish bij het Parkgebouw.

• Bedrijfslogo in het programmaboekje

• Naamsvermelding en logo op de sponsorpagina van de website

• Naamsvermelding en logo op social media (FB/Insta/TikTok)

• Banner of vlag op het parkgebouw (banner of vlag zelf aanleveren)

• Gratis deelname aan de HEMA avond4daagse voor 8 personen

• Borrelarrangement in het Parkgebouw voor één avond. Je ontvangt 

2 consumpties per persoon en een borrelplank met lekkere hapjes.

• Gevulde goodiebag en een medaille voor deelname

• Extra’s in overleg

Avond4daagse VIP arrangement: 

• Bedrijfslogo in het programmaboekje

• Naamsvermelding en logo op de sponsorpagina van de website

• Naamsvermelding en logo op social media (FB/Insta/TikTok)

• Banner of vlag op het parkgebouw (banner of vlag zelf aanleveren)

• Gratis deelname aan de HEMA avond4daagse voor 4 personen

• Borrelarrangement in het Parkgebouw voor één avond. Je ontvangt 

2 consumpties per persoon en een borrelplank met lekkere hapjes.

• Gevulde goodiebag en een medaille voor deelname

• Bedrijfslogo in het programmaboekje

• Naamsvermelding en logo op de sponsorpagina van de website

• Gratis deelname aan de HEMA avond4daagse voor 4 personen

• Gevulde goodiebag en een medaille voor deelname

De avond4daagse heeft ook productsponsoren. Wilt u een product 
sponsoren voor in de goodiebag, of om uit te delen langs de route, 
laat het ons weten. Denk aan: gezonde snacks, drinken, een leuke 
gadget of iets bruikbaars voor de wandelaars (sokken, een petje, 
handdoek enzovoort)

Avond4daagse special arrangement:

Avond4daagse arrangement:

Productsponsor:

250,-

100,-

500,-


