B On Tour for New Energy 2010

Bezieling

Beweging

Een wielercircus in de Zuid Hollandse, Zeeuwse en Brabantse
gemeentes langs het Parcours van de Giro d’Italia 2010 en de
Tour de France 2010 in Nederland.

Sinds de eerste tourwinnaar Maurice Garin in 1903 als eerste
in Parijs finishte is de Tour de France niet meer weg te denken
van de wielerkalender. Vandaag de dag trekt de Tour de France
jaarlijks 3 miljard tv-kijkers. Iedere touretappe vult zich met
honderdduizenden liefhebbers langs de weg.

New Energy! Onder dit motto verbinden wij duurzaamheid,
bewegen, gezondheid, jeugd en ouderen met fietsen en de
wielersport. Fietsen is goed voor de gezondheid en het milieu.
Zo wordt het fietsen sterk geassocieerd met de basisemotie
‘vreugde’.

Na 32 jaar keert het Tourcircus op donderdag 1 juli 2010 terug in
Rotterdam. Ambassadeur van B On Tour for New Energy zijn:
• Koos Moerenhout, Nederlands kampioen 2009, bezielend lid
van de Raboploeg en groot ronderenner met een uitgebreid
palmares.
• Nelli Cooman, Ex Wereldrecordhoudster op de 60m,
Wereldkampioene 60m indoor in 1987 en 1989. Zesvoudig
Europees kampioene, Nederlands sportvrouw van het jaar 1986.

Bedoeling
Het promoten, stimuleren en activeren van bewegen door
het aanbieden van diverse fietsactiviteiten. De fietsactiviteiten
worden aangeboden vanaf 1 maart 2010 tot 31 augustus 2010.
Dit gebeurt in minstens 40 plaatsen langs en in de nabijheid
van de 3de Giro etapperoute tussen Amsterdam en Middelburg
(10 mei 2010) en de 1ste Tour etapperoute tussen Rotterdam en
Brussel (4 juli 2010).
In totaal gaat het hier om circa 40 (kleine en middelgrote)
plaatsen met een gemiddeld aantal inwoners van 30.000
per gemeente.

Beleving
Met in 2010 de Girostart Amsterdam en de Tourstart Rotterdam
in het vooruitzicht bieden wij gemeenten, instellingen, scholen
en bedrijven een twintigtal activiteiten op fietsgebied aan.
Voor nagenoeg alle leeftijdscategorieën is er een activiteit om
het ‘Giro- en Tourgevoel’ alvast te kunnen beleven.
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Met dit aanbod streven wij ernaar om minimaal 40.000
deelnemers aan onze activiteit te verbinden.
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Stimulering
In het kader van New Energy dragen wij graag een positief
steentje bij aan de leefomgeving van mensen. Zo gaan wij
voor een gezonde lifestyle en minder CO2-uitstoot. Oog voor
duurzaamheid is van groot belang om de doelstellingen van
gemeentes, bedrijven, instanties en organisaties te realiseren.
Dit kan ook op een leuke manier door middel van recreatie,
sport, cultuur en entertainment. Daarnaast levert een gezonde
lifestyle een bijdrage aan de bevordering van een betere woon, werk- en leefomgeving voor inwoners van een gemeente en
werknemers van bedrijven.

• Dikke banden races
• Elektrisch Fietsen
• Entertainment
• Estafette Fietsmarathons
• Fietsbeurzen
• Fietsclinics
• Fietsdagen voor gemeentes
• Fietsdemo’s
• Fietspakketten voor scholen
• Het Nieuwe Fietsen
• Muziek
• Rolbank Races
• Skate ramps
• Tourtochten
• Virtuele beklimming Erasmusbrug*
• Virtueel parcours.

Programmering
B On Tour for New Energy is een wielercircus dat op aanvraag
in uw gemeente of bij uw bedrijf neerstrijkt met onder andere:
• B On Tour for New Energy Podium
• Bedrijfsclinics verzorgd door Koos Moerenhout en andere
(ex-) topsporters uit het wielerpeloton
• Bedrijfstourtochten
• BMX-parcours
• Cursus Fietsenreparatie
• Dans en beweging
• Grand Départ Truck*
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De activiteiten bieden wij aan op onze eigen customized
fietsen voorzien van sponsornaam en logo.
* indien beschikbaar en eerst in overleg met organisatie Grand Départ
Rotterdam.
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Bestemming

Planning

De Giro d’Italia en de Tour de France komen in de buurt van de
onderstaande plaatsen:

We starten begin maart 2010 met ons aanbod en gaan
minimaal door tot eind augustus 2010.

Zuid Holland
Alphen a/d Rijn
Zoetermeer
Lansingerland
Schiedam
Rotterdam
Rhoon
Portugaal
Hoogvliet
Spijkenisse
Geervliet
Heenvliet
Hellevoetsluis
Stellendam
Goedereede
Ouddorp
(Brouwersdam)
Zeeland
Scharendijk
Renesse
Serooskerke

Wissenkerke
Brouwershaven
Kortgene
Nieuwe-Haamstede
Wolphaartsdijk
Burgh-Haamstede
Heinkenszand
Westenschouwen
Borsele
(Neeltje JansGoes
Stormvloedkering)
’s-Gravenpolder
Kamperland
Kapelle
Vrouwenpolder
Biezelinge
Veere
Wemeldinge
Zanddijk
Yerseke
Arnemuiden
Kruiningen
Oost/west-Soudurg
Krabbendijke
Vlissingen
Rilland
Koudekerke
Biggekerke
Brabant
Zoutelande
Bergen op Zoom
Meliskerke
Woensdrecht
Grijpskerke
Hoogerheide
Serooskerke
Putte
Sint Laurens
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Middelburg

Subsidiering
Door een bijdrage van fondsen, gemeentes en
maatschappelijke instellingen en bedrijven hopen we de kosten
voor de deelnemers tot 0 terug te kunnen brengen.

Sponsoring
B On Tour for New Energy geeft u vele mogelijkheden op het
gebied van naamsbekendheid, exposure, relatiemarketing en
productverkoop. Van exposure tijdens één van de activiteiten tot
sponsoring van het totale evenement. Naamsverbinding aan een
activiteit of onderdeel van het evenement. Sponsorpakketten
bestaan uit bijvoorbeeld: logo- en naamsvermelding op de
fietsen, standruimte, exposure op het evenement via boarding
of promotionele uiting en/of items in het programmaboek,
nieuwsbrief of website www.b-on-tour.nl. B On Tour for
New Energy leent zich ook uitstekend voor langlopende
promotionele activiteiten.
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Marketing

Actiemarketing

Samenwerking

B On Tour for New Energy is het marketinginstrument om
uw doelstellingen te realiseren.
Focust u op retentie, loyaliteit, sales, branding en/of
acquisitie dan biedt B On Tour for New Energy u uitstekende
mogelijkheden om uw bedrijf te presenteren aan het fietsen wielerpubliek. De mogelijkheden om op een originele en
creatieve manier de aandacht te vestigen op producten of
diensten zijn zeer uitgebreid.

B On Tour for New Energy biedt deelnemers en publiek
een “once in a lifetime” ervaring. De mogelijkheden voor
actiemarketing zijn ongekend. Van klantenacties met vrijkaarten
tot actie- en free publicity-initiatieven op het evenement zelf.

Samenwerking met gemeentes, plaatselijke maatschappelijke
instanties, sportinstellingen, bedrijven en natuurlijk met de
organisatie van de Grand Départ in Rotterdam is voor de
Stichting B On Tour for New Energy een voorwaarde tot succes.
Daarnaast vormen ook landelijke organisaties zoals de Milieudefensie, KNWU, ANWB, BOVAG, Veilig Verkeer Nederland,
Fietsersbond en de provincies Zuid-Holland, Zeeland en Brabant
een wezenlijk onderdeel in onze plannen.

Locatiemarketing
Voor uw activiteiten zoals sales, productintroductie, klantbehoud of bijvoorbeeld werving van personeel is het mogelijk
om tijdens de activiteiten van B On Tour for New Energy een
informatie- of verkoopstand in te richten. U kunt gebruik maken
van standaard standbouwpakketten of een stand op maat.
Uiteraard kunt u ook uw eigen stand gebruiken.

Bezorg uw relaties, werknemers en/of klanten een onvergetelijke dag door ze van dichtbij het wielercircus mee te laten
maken. Creëer of vergroot uw naamsbekendheid door mee te
liften op de media-aandacht. Voor ieder bedrijf biedt
B On Tour for New Energy een passend concept op maat!
400 fietsen, minimaal 7.000 actieve deelnemers per maand,
6 maanden activiteiten aanbod, ruim 40.000 actieve deelnemers
en ruim 12.000 passieve deelnemers tijdens het evenement.
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Energizing
Een nieuwe verfrissende manier om uw sponsorstrategie een
nieuwe richting te geven.

Relatiemarketing

Ervaring

Contact

Tijdens de B On Tour for New Energy en de Grand Départ kunt
u op verschillende dagen uw zakelijke relaties ontvangen in
een exclusieve entourage voor een one-off business experience.
Van eenvoudige, keurige hospitality in de centrale VIP-Lounge
tot een royale ontvangst in een eigen box. Kijk voor meer
informatie op www.b-on-tour.nl.

Wim Noordzij van Northside Consult, Stephen Brug van A Bridge
Consultancy en Koos Moerenhout Sports & Business Events
vormen de organisatie achter B On Tour for New Energy.
De organisatie heeft veel kennis, expertise en ervaring in het
organiseren van grote en kleinschalige evenementen. Onze
rol is organiseren, coördineren, communiceren, faciliteren en
stimuleren. Interesse? Laat het ons weten en wij maken graag
een afspraak om u de pakketten en mogelijkheden op maat toe
te lichten en een creatief voorstel aan te bieden.

Stichting B On Tour
Postbus 21076
3001 AB Rotterdam
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T 010 - 522 23 59
T 06 - 2298 17 78
T 06 - 5314 24 32
www.b-on-tour.nl
info@b-on-tour.nl
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