INLEIDING
Het server.biz raceteam is in de zomer van 2008 tot
stand gekomen. Als ras echte autosportfanaten zijn
Roy, Ming en Martijn al jaren van dichtbij betrokken bij
nationale en internationale autosport. Het behalen van
de racelicentie en de aanschaf van een race klare BMW
E30 zorgt er voor dat we vanaf seizoen 2009 zelf aan de
start staan.

SEIZOEN 2009
Dit seizoen worden er ongeveer 10 races gereden door het raceteam. De E30 cup rijdt in een
weekend meestal met verschillende klassen, van Renault Clio's tot de dikke V8 Corvettes.
Een gemiddelde racedag begint om 7uur 's ochtends met de technische keuring. Vervolgens
is er tijd om te testen en volgt de kwalificatie. Zo rond het middaguur vinden race 1 en race 2
plaats. Aan het eind van de dag worden de prijzen uitgereikt en is er gelegenheid tot een
gezellige borrel.

DE AUTO
Als er na de BMW E30 nooit meer nieuwe modellen waren gekomen was dat niet heel erg
geweest. De E30 heeft een prachtige balans in vermogen en gewicht. Een goed
geprepareerde auto weegt rond de 1000 kg en heeft een vermogen van 175 pk. Daar kan je
serieus hard mee. De E30 Is een van de grootste klassen van de Zomer Avond Competitie.
Ieder evenement kan je circa 40-50 auto's aan de start verwachten, maar er zijn er meer dan
100 raceklaar. Met z'n drieën de Tarzan bocht in en er ook weer met drieën uit is normaal.
Wel heel lekker racen.

EXPOSURE
Hoe de sponsorovereenkomst ook in elkaar zit, de meest voorkomende uiting van onze
samenwerking is een plaats van het merk op de race auto. Uiteraard op een opvallende plaats
om het beeldmerk goed uit te laten komen. De basiskleur van de auto is wit, een goede basis voor
iedere reclame uiting.
De uiting op de auto wordt op verschillende manieren onder de aandacht gebracht bij het
publiek:
Op het circuit: zo is er tijdens de race altijd een grote opkomst op het circuit zelf, met voldoende
plek op de tribunes en de duinen van Zandvoort. Het circuit van Zandvoort is de plaats van
handeling voor de meeste Zomer Avond Competitie races. Het circuit wordt gebruikt voor grote
internationale races zoals de A1GP en de DTM, maar ook door vele nationale autosport klassen.
Op internet: het raceteam heeft zijn eigen website op http://racing.server.biz. Op de site worden
foto's en video's van de races en trainingen geplaatst, waardoor deze een actueel karakter heeft.
Op de site is plaats voor de uiting van de sponsor door middel van het beeldmerk, link naar de
bedrijfswebsite en een pagina met toelichting over de samenwerking of algemene
bedrijfsinformatie. Uiteraard zorgt onze fotograaf voor mooie plaatjes van de racedagen waarop
de sponsoring goed zichtbaar is.

RACE EXPERIENCE
Kijken is leuk, meemaken is nog leuker! Die kans
bieden we aan onze sponsoren. De mogelijkheid
om in te stappen in een race auto op een echt circuit
doet zich niet vaak voor. Het server.biz raceteam
heeft een speciaal programma waardoor dit toch
mogelijk is. Onder begeleiding van één van de
gelicenceerde coureurs is het mogelijk zelf mee te
maken hoe het racen voelt. Tijdens de rit wordt de
snelheid opgevoerd en leren we waar de beste
lijnen lopen over het circuit. Aan het eind van de dag
weet je wat het is om met maximale snelheid over
een circuit te gaan. Een ervaring om nooit te
vergeten.

NETWERKEN
Als sponsor ben je welkom tijdens de racedagen. Je kan de races bekijken op de beschikbare
tribunes. Tevens is er toegang tot de paddock waar de racesfeer heerst. Samen met een beperkt
aantal genodigden maak je de racedag mee terwijl er uitgebreid bijgepraat kan worden met
bekende en onbekende relaties. Op het circuit heerst een ontspannen sfeer die er voor zorgt dat
contacten snel gelegd worden. Het zijn tenslotte veelal ook racefans!

SPONSORDAG(EN)
Speciaal voor sponsoren wordt er minimaal 1x per jaar een sponsordag georganiseerd. Dit jaar
valt deze op 8 november. Op deze dag worden geen races gereden, maar is er juist gelegenheid
om samen met de teamleden en andere sponsoren en bezoekers een mooie dag te beleven.
Gedurende de sponsordag is het namelijk mogelijk om als passagier mee te rijden in de volledig
geprepareerde race BMW E30. Je wordt dan door op volle racesnelheid een aantal ronden
meegenomen over het circuit van Zandvoort. Samen met alle andere auto's op de baan van
de verschillende klassen levert dat een enerverende rit op waardoor de adrenaline harder gaat
stromen! Tijdens de sponsordag is het mogelijk als sponsor extra gasten mee te nemen.
Uiteraard rijden we die ook graag een keer rond, zodat ze kunnen beleven waar het racen over
gaat.

SPONSORING / OPTIES
Door middel van sponsoring kunnen voorgaande voordelen behaald worden door de sponsor
en kan het raceteam het seizoen volbrengen. Een mooie samenwerking! Het team heeft reeds
overeenkomsten met een aantal bedrijven die er voor zorgen dat 2009 een onvergetelijk
seizoen wordt.

Sponsoring van het raceteam kan op twee manieren plaatsvinden, via een financiele bijdrage
of via een bijdrage in materiaal.
Deze prijs is is inclusief bestickering voor het hele jaar, exclusief 19% BTW.
De sponsoring geeft tevens recht op toegang tot de paddock op racedagen en deelname aan
de race experience op 8 november.
1. Goud sponsor: financiele bijdrage
2. Zilver sponsor: financiele bijdrage
3. Brons sponsor: financiele bijdrage
4. Blokken sponsor: financiele bijdrage naar eigen inzicht
5. Materiaal sponsor

€ 1.000,00
€ 750,00
€ 500,00

In overleg maken we een geschikt ontwerp voor de plaatsing van de stickers met de
merknaam op de auto. Voor sponsoren van punt 4 & 5 geldt dat deze recht hebben op de
invulling van 1 blok op de auto, naar eigen ontwerp.
Het rekeningnummer van het team is 749369612, t.n.v. M. Bogaard en/of W.R. Boverhof
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