PARTNERPROGRAMMA
Partnership met resultaat!

Waar komen we vandaan
1. De Draai in een notendop
2. Het parcours
3. Wielerprogramma
4. Uw doelstellingen
5. Partnermogelijkheden

De Draai in een notendop
‘‘Met onze passie voor wielersport op topniveau, creëren we
een evenement vol Brabantse gezelligheid voor jong en oud’’
• Grootste wielerevent in de regio
• Topsport, sfeer, snelheid en sensatie
• Activiteiten voor de echte wielerliefhebber
• Terug naar de koers
• Meer dan 20.000 bezoekers over twee dagen
• Uitgebreide partner mogelijkheden
• De ultieme locatie voor het ontvangen van uw (VIP) gasten

Parcours in 2022

Wielerprogramma op de maandag
DE DRAAI START AL JAREN MET DE NIEUWELINGEN
De Nieuwelingen zijn de eerste stap richting het professionele wielrennen. Wij als organisatie bieden deze categorie dan ook de kans om bij ons deel te nemen aan onze wedstrijd. Veel grote namen en winnaars hebben de Draai als nieuweling gereden en zijn
trots dat ze aan zo’n evenement deel hebben mogen nemen. Het is altijd een herinnering
in hun carrière. Met een gerichte campagne zorgen we voor een sterke nationale bezetting van het peloton. Deze categorie nodigt uit om tijdig naar de Kade te komen omdat er
met open vizier gekoerst wordt!
DIKKE BANDENRACE
Waar bij de Nieuwelingen al serieus gekoerst wordt ,begint het voor de deelnemers aan
de Dikke Banden Race onderaan de ladder. Deze wedstrijd is voor velen meer ervaren en
proeven wat het is om mee te doen in een wielerwedstrijd. Het geeft altijd weer plezier
om de jeugd lachend te zien finishen en de ouders ,opa’s en oma’s vol trots hun (klein)
kinderen aan te zien moedigen. Dit jaar hebben we 3 categorieën in de leeftijd tussen de
7 t/m 12 jaar.

FIXED GEAR RACE.
Hierin had de Draai de primeur voor Noord-Brabant!
Dit jaar organiseren we wederom met NL Crit Series, een Fixed Gear race. Fixed Gear is
een spectaculaire en groeiende discipline in de wielersport. De oorsprong van deze
discipline ligt in de jaren ’90 in grote steden als New York en London,
waar een subcultuur ontstond vanuit de grote populatie van fietskoeriers. Zij begonnen
met het organiseren van kleine, informele wedstrijden, rijdend op baanfietsen met één
vaste versnelling. Inmiddels is Fixed Gear ontwikkeld naar een zeer kleurrijk en internationaal peloton van renners en rensters. De befaamde Red Hook Crit wedstrijden zijn
wedstrijden op topniveau in Brooklyn, Barcelona en Milaan. Fixed Gear staat direct vanuit het vertrek garant voor 45 minuten non-stop koers op topniveau! Omdat Fixed Gear
renners vanuit het startschot direct maximaal moet kunnen presteren, wordt een zogenaamd warm-up area ingericht waarin alle renners zichzelf op “de rollen” kunnen warmrijden. In onze eerste Fixed Gear editie van 2017 verbaasden we iedereen met dit fantastische spektakel, waarbij vrijwel de gehele wereldtop aanwezig was. Ook de feedback
vanuit de renners was overweldigend. Zij vond het geweldig om in de ambiance van De
Draai te mogen koersen. Dit jaar hebben we 2 kwalificatiewedstrijden en een finale van 45
minuten. Knallen dus!!

DE DRAAI – TOPCRITERIUM VOOR DAMES!
Het dameswielrennen zit de laatste jaren onmiskenbaar in de lift. En terecht!
Dameswedstrijden kennen zonder uitzondering een spannend koersverloop, ook tijdens
De Draai. Als Draai weten we al ruim 10 jaar dat een dames criterium onderdeel van ons
programma moet zijn en dat geldt ook weer voor deze Draai editie van 2022. Zoals onze
bezoekers van ons gewend zijn, zal het deelneemstersveld ook dit jaar van topniveau
zijn, met verschillende Nederlandse en buitenlandse toprensters.
KOPPELTIJDRIT DIT JAAR MET EEN HEREN EN EEN DAME PROFESSIONAL.
In 2019 hebben we de koppeltijdrit in ons programma geplaatst, een groot success.
Tijdens deze wedstrijd reden de heren proffessionals 2 ronden om de snelste tijd.
Dit jaar gaan we het anders doen. We mixen de dames en heren professionals en maken
zo 16 koppels met de beste toprenners uit het heren en dames peloton. Kortom een spektakel voor het publiek en een afwisselend programma voor de renners. Het publiek heeft
uitstekend zicht op de renners omdat het maar een klein peloton is wat voorbij flitst.

FINALE WEDSTRIJD HERENPROFS.
Tijdens het avondprogramma gaan de heren professionals
de strijd aan in een wedstrijd over 70 km die verreden wordt
over een compact parcours met start en finish op de altijd
drukke Kade.
Hierin zullen ongeveer 40 Toprenners aan de start verschijnen,waarbij de Toppers uit de Tour de France niet zullen ontbreken.
Een spannende afsluiter van een mooie wielerdag

Wat zijn uw doelen
De Draai biedt meer keuze, meer mogelijkheden en is gericht
op uw organisatiedoelstellingen.
1. Samen bepalen we uw doel
2. We kiezen de juiste basis
3. We bepalen welke opties wel/niet aansluiten
bij uw organisatiedoelstellingen
4. Partnership voor nu en de komende jaren
Conversatie doelen
Merkbekendheid verhogen
Merkinvulling verduidelijken
Converseren met klanten en stakeholders
Platform voor virale marketing
Belevingsdoelen
Merkimago ondersteunen en wijzigen
Merkbeleving aanscherpen
Consumenten en fans bereiken

PARTNER
MOGELIJKHEDEN
DE DRAAI 2022

Wat houdt VIP in?
Onbeperkt Hollands drank assortiment
Onbeperkt luxe dinner buffet
Foodcorners met luxe hapjes
Gedurende dag live entertainment
met artiesten van het hoofdpodium
Goed zicht op de Finish
Koers aan twee zijde te zien

Gele
trui
sponsor
U brengt de gele trui drager naar Roosendaal
PARTNERFEE € 12.000.Bent u straks een van de 6 sponsoren die ons aan de gele Trui
heeft geholpen? U haalt samen met 6 andere sponsoren de
gele trui van zowel de dames als de heren koers naar
Roosendaal. Tijdens ons evenement zult u een exclusieve
meet en greet hebben met deze twee renners.
Daarnaast wordt u tegen het einde van de wedstrijd begeleid
naar de eindstreep om samen met het bestuur van De Draai
de laatste rondes en de finish te bekijken. Na de finish is er
een foto moment met u en de winnaar. Ook bent u tijdens de
start en finish te vinden op het huldigingspodium met volop
ruimte voor een persoonlijk moment met de renners.
Uiteraard ontvangt u de gesigneerde shirts van deze toppers.
De genoemde prijzen zijn exclusief 21% btw

MINIMAAL 2 JAAR
25 LUXE VIP KAARTEN
MEET & GREET MET DE
GELE TRUI DRAGER
8 RECLAMEBORDEN
4 WEGSPANDOEKEN
3 BANIEREN

Gouden partner
PARTNERFEE € 6.000.-

Als Golden partner verbindt u uw bedrijf aan ons evenement
en zorgen wij ervoor dat u goed onder de aandacht wordt gebracht. Ook wordt u prominent vermeld op onze reclame
uitingen op Radio, Print en online.
Tijdens de klassementen van de dames en de profs worden er
premies gereden. Deze staan in het teken van uw organisatie/
bedrijf.
Ook wordt u als bedrijf aan een wielrenner gekoppeld. Indien
mogelijk heeft u ook een meet en greet met hem of haar.
De genoemde prijzen zijn exclusief 21% btw

15 LUXE VIP KAARTEN
LED RECLAME BIJ
DE VIP LOCATIE
6 RECLAMEBORDEN
4 WEGSPANDOEKEN
GROOTS AANWEZIG OP
ONZE SOCIALMEDIA,
WEBSITE & POSTER.

Zilveren partner
PARTNERFEE € 3.300.-

Wordt u Zilveren partner dan ondersteunt u ons evenement
en zorgen wij ervoor dat u uw gasten optimaal in de watten
kunt leggen.
Daarnaast wordt er een profwielrenner aan u gekoppeld (door
een notaris getrokken) en na afloop heeft u een Meet-en-Greet
met uw renner*.
* Afhankelijk van de mogelijkheden van de renner
De genoemde prijzen zijn exclusief 21% btw

12 LUXE VIP KAARTEN
LED RECLAME BIJ
DE VIP LOCATIE
4 RECLAMEBORDEN
VERMELDING OP DE WEBSITE

Bronzen partner
PARTNERFEE € 1.750.-

Als Bronze partner bent u de partner welke onder de aandacht wordt gebracht tijdens de etappes en worden er prijzen
weggegeven aan onze renners tijdens de premie rondes.
De genoemde prijzen zijn exclusief 21% btw

6 LUXE VIP KAARTEN
2 RECLAMEBORDEN
VERMELDING OP DE WEBSITE

VIP partner
PARTNERFEE € 550.-

Wilt u dit jaar partner worden van ons evenement en
uw gasten verwelkomen in onze VIP ruimte?
Dan begint u met ons VIP pakket.
Dit pakket kunt u niet uitbreiden met extra VIP kaarten.
De overige pakketten kunt u wel uitbreiden met extra VIP
kaarten.
De genoemde prijzen zijn exclusief 21% btw

2 LUXE VIP KAARTEN
STANDAARD VERMELDING
OP DE WEBSITE

Event
partner
Een van onze locaties draagt uw bedrijfsnaam
PARTNERFEE € 22.000.Ons wielerplein, de VIP ruimte of het artiestenpodium draagt
uw bedrijfsnaam.
Uw bedrijfsnaam komt terug op de bewegwijzering en de plattegrond. Al uw overige wensen bespreken wij samen met u en
bepalen wij waar maatwerk mogelijk is.
Naast de reclameborden, spandoeken en banieren welke inclusief zijn en door ons worden geleverd, kunt u ook onbeperkt uw eigen borden en wegspandoeken aanleveren.
De genoemde prijzen zijn exclusief 21% btw

35 LUXE VIP KAARTEN
8 RECLAMEBORDEN
4 WEGSPANDOEKEN
5 BANIEREN
LOGO OP WEBSITE
POSTERVERMELDING

Presenting
partner
Ons evenement draagt uw bedrijfsnaam
PARTNERFEE € 27.500.Uw bedrijfsnaam wordt gekoppeld aan ons evenement. U bent
onze gastheer. Alles wat er gebeurt in het voorverkoop, tijdens en na het evenement hangt vast aan uw bedrijfsnaam.
Al uw overige wensen bespreken wij samen met u en bepalen
wij waar maatwerk mogelijk is.
Naast de reclameborden, spandoeken en banieren welke inclusief zijn en door ons worden geleverd, kunt u ook onbeperkt uw eigen borden en wegspandoeken aanleveren.
De genoemde prijzen zijn exclusief 21% btw

MINIMAAL 3 JAAR
45 LUXE VIP KAARTEN
10 RECLAMEBORDEN
10 WEGSPANDOEKEN
5 BANIEREN
LOGO OP WEBSITE
POSTERVERMELDING

Wordt u partner?
Voor meer informatie neemt u contact op met:
Mariska van Merode
mariska@dedraai.nl
06 52 46 84 36
Wiebe Keverkamp
wiebe.keverkamp@dedraai.nl
06 83 99 06 06
Of via partners@dedraai.nl

Zien we u op
De Draai 2022?

