Donderdag 19 september 2019: 6e editie op rij
De Ambtenarenmarathon is een groots evenement voor teams
van medewerkers uit de overheidssector waarbij vitaliteit en
plezier voorop staan. Dit alles onder het motto ‘samen de
ambtenaren in beweging brengen’.
Na het grote succes van de afgelopen jaren, vindt op donderdag
19 september 201 de zesde landelijke Ambtenarenmarathon
plaats. In 2018 hadden zich ruim 80 teams ingeschreven met
samen meer dan 800 lopers. In 2019 gaan we de genoemde
cijfers overtreffen! En dit jaar wederom met medewerking van
diverse DJ’s langs het parcours.

Een estafetteloop voor ervaren én beginnende lopers
De Ambtenarenmarathon is een estafetteloop voor medewerkers
en bestuurders uit de overheid. Op het Sportcentrum Papendal in
Arnhem gaan teams van maximaal 10 lopers de uitdaging aan
om samen 42 kilometer en 195 meter te lopen. Het evenement is
voor zowel ervaren als beginnende lopers.
In 2019 zal wederom worden gelopen voor het Fonds
Gehandicaptensport.

Gewoon meedoen!
Doe vooral mee! Lopen houdt je niet alleen lichamelijk fit, maar
ook geestelijk gezond. Bovendien stimuleert het de collegialiteit
en is het gewoon heel erg leuk om mee te doen! En er wordt ook
nog eens voor het goede doel gelopen.

Snel aanmelden
Heb je een team bij elkaar? Meld je dan binnenkort aan via de
website: www.ambtenarenmarathon.nl/inschrijven.
De inschrijfkosten bedragen € 275,- per team. Wij zorgen dan o.a.
voor voorbereidingsclinics, een groepsfoto, een te downloaden
individuele foto, plenaire warming-up, aanwezigheid van
sportmedische diensten (fysio/arts/EHBO), medaille na afloop,
mogelijkheid voor massage, welkomst- en sportdrankje, gratis
parkeren, digitale begeleiding (o.a. loopschema’s), én een
geweldig optreden…….

Meer weten? www.ambtenarenmarathon.nl

Sponsorpakketten 2019
Logo en naam op website: € 250,-- + uitnodiging aanwezig te zijn in
de VIP-cornerr van de organisatie op 19-09-2019

exposant
€ 1.500

partner/
vriend van
€ 2.500

sponsor
€ 7.500

hoofdsponsor
> € 25.000

Logo + tekst op website Ambtenarenmarathon
(sponsorpagina) en doorlink naar eigen website









Eigen banners/spandoeken langs parcours









Gratis inschrijven van 1 team






E-mailgegevens van deelnemende organisaties & lopers,
beschikbaar voor een eenmalige eigen campagne, mits
individueel akkoord gegeven binnen de AVG-richtlijnen




 (25m2)

 (50m2)

Gratis inschrijven 2 teams





Vermelding (logo) landelijke media





Vermelding (logo) op alle webpagina’s en promotiematerialen zoals nieuwsbrieven
Eigen ontvangst in aangeklede netwerkcorner
(pagodetent) aan het parcours

 (25m2)

 (25m2)



Naamsverbinding aan een van de klassementen
(bestuurders, dames, heren, gemengd)
Logo op startnummers





Aanwezig op een plenaire kennismakingsclinic





Opening en afsluiting evenement, startschot, naam op
medaille, geeft medewerking bij de prijsuitreiking

-voor suppliers gelden maatwerk-afspraken
-voor Naamverbinding aan het evenement gelden andere tarieven, hoofdsponsor ++, bijvoorbeeld www.bedrijfx-ambtenarenmarathon.nl



