
 

 

De Ynglingklasse heeft dit jaar haar  
Wereldkampioenschap op het Sneekermeer.  
Datum: 14 t/m 22 juli 2017 

 
Kunnen wij u interesseren om sponsor te worden?  
Het kan al vanaf 500 euro!  

 

 
 

 

WAT KRIJGT U HIERVOOR? 

 Exposure volgens promotieplan van de Ynglingklasse. 

 Omrop Fryslân komt een dag filmen en de Leeuwarder Courant besteedt aandacht aan dit evenement. 

 Het blad ‘Zeilen’ en de websites Clubracer.be en Watersport-TV.nl schrijven over ons. 

 Professionele fotografen zijn aanwezig. 

 Internetsites worden elke dag actueel gehouden met race-informatie: 

 Alle Ynglings worden voorzien van een bootsticker met sponsorlogo’s. 

 Uw logo op het WK poloshirt. 

 U bent uitgenodigd op het sponsor-/toeschouwersschip om de spannende ontknoping op de slotdag van 

dichtbij mee te maken. 

 Als dank krijgt u een ingelijste foto met uw sponsoruiting voor op kantoor. 

 

WAT HEEFT U ERAAN? 

 Met dit Wereldkampioenschap bereikt u 240 zeilers uit 12 landen: studenten, young professionals en oudere 

zeilers. Grotendeels hoogopgeleid.  

Daarnaast wordt het evenement gevolgd door zeer veel sportliefhebbers in binnen en buitenland. 

 Zeilen is een schone sport met leuke mensen en dit jaar zijn we uitgenodigd op het schitterende Snekermeer! 

Een uitstekende gelegenheid om uw merkbekendheid, imago en loyaliteit te versterken door  

uw naam te verbinden aan zo’n sportief en groots evenement. 

 Een uniek evenement om potentiële klanten / werknemers te ontmoeten. 

 

 



 

 

 

WAT KOST HET? 

 Voor 500 euro kunt u een wedstrijd ‘kopen’, deze race krijgt uw bedrijfsnaam en wordt in alle media zo 

genoemd. 
Ook bent u met 2 personen uitgenodigd op het sponsor-/toeschouwers-schip tijdens de slotdag op 22 juli. 

 Voor 1000 euro bent u ‘B-sponsor’. Uw sponsoruiting komt op de internetsites als evenementsponsor  

en wordt op de WK poloshirts gedrukt. Daarnaast bent u met 2 personen uitgenodigd op het  

sponsor-/toeschouwersschip tijdens de slotdag op 22 juli. 

 Voor 5000 euro bent u ‘A-sponsor’. Uw sponsoruiting komt op de internetsites als evenementsponsor 
en wordt op de WK poloshirts gedrukt. Daarnaast worden de wedstrijdboten middels bootstickers voorzien 

van uw sponsoruiting. 

U bent met 4 personen uitgenodigd op het sponsor-/toeschouwersschip tijdens de slotdag op 22 juli. 

 Voor n.t.b euro bent u ‘hoofdsponsor’. Uw sponsoruiting komt op de internetsites als hoofdsponsor en wordt 

op de WK poloshirts gedrukt. 
Daarnaast worden de wedstrijdboten middels bootstickers voorzien van uw sponsoruiting. 

U bent met n.t.b. personen uitgenodigd op het sponsor-/toeschouwersschip tijdens de slotdag op 22 juli. 

Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden. 

 

WIE ZIJN WIJ? 

Beelden zeggen meer dan woorden!  

Bekijk hier een video van de Nederlandse vloot tijdens de Hein Ruyten Trofee 2015. 

. 

 
 

 

Voor aanvragen, reacties of aanvullende informatie kunt u mailen naar: info@ynglingworlds.nl 

We heten u van harte welkom in onze klasse! 

 

Yngling Worlds organiserend comité 

 

  

 

Yngling Club Holland 

Evenementwebsite Wereldkampioenschap 

Facebookpagina Yngling 
Twitteraccount Yngling 

Stichting Nationaal Jeugdzeilplan 
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