
 
 

        
 
September 2010 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
 
Dit jaar zal er evenals voorgaande jaren de Eurobotte Cup worden verreden.  
De Eurobottle Cup is tot stand gekomen met medewerking van Nemo’s Bern, Stalhouderij Meijer en de 
hoofdsponsor Eurobotte & Design.  
 
Deelname aan de Eurobotte Cup is uitsluitend mogelijk voor 3-jarige Friese paarden. Er zullen dit jaar drie 
selectie dagen worden gehouden. De finales zullen ook dit jaar weer worden verreden tijdens de Kerstveiling in 
manege Bartels op 18 december 2010 in Mariënheem. 
 
In de twee categorieën (hengsten/ruinen en merries) zal het prijzengeld voor de kampioenen maar liefst € 1000,- 
bedragen. Tevens wordt de Eurobottle Cup wisseltrofee uitgereikt. 
Ook zijn er mooie prijzen voor de reserve-kampioenen in de wacht te slepen en voor een talentvolle, niet 
professionele, ruiters/amazones is er de Eurobottle Stimuleringsprijs. Hoe deze prijs er voor dit jaar uitziet is nog 
niet helemaal bekend maar zal zeker de moeite waard zijn! 
 
Het unieke van de Eurobottle Cup is dat ook fokkers meedingen naar het prijzengeld. Aan de fokkers van de 
winnende paarden zal op de finale avond  € 500,- worden uitgereikt mits ze persoonlijk aanwezig zijn. 
 
Mocht u meer over deze wedstrijd willen weten, kijkt u dan even op www.eurobottlecup.nl 
 
Graag willen wij u via deze weg de mogelijkheid bieden deze wedstrijd te ondersteunen. 
Hiervoor hebben we drie verschillende opties: 
 

A.) Uw bedrijfsnaam en logo worden tot 1 september 2011 op de website van de Eurobottle Cup 
(www.eurobottlecup.nl) vermeld onder het menupunt “Sponsors”. Tijdens de drie selectiedagen én de 
finaledag wordt uw bedrijf aan de deelnemers en publiek gepresenteerd door middel van een beamer  en 
regelmatig door de speaker genoemd. 

B.) U kunt, buiten bovenstaande, tevens een spandoek of een reclame bord plaatsen. 
C.) Buiten bovenstaande bieden wij u standruimte aan tijdens de finaledag in Mariënheem. 

 
Kosten optie A.) Website + beamer + speaker        € 100,-  
Kosten optie B.) Website + beamer + speaker + reclamebord of spandoek    € 180,- 
Kosten optie C.) Website + beamer + speaker + stand en reclamebord of spandoek  € 250,- 

Bovenstaande prijzen zijn exclusief 19% BTW. 
 
Mocht u belangstelling hebben om als sponsor voor de Eurobottle Cup op te treden dan ontvangen wij graag zo 
spoedig mogelijk uw bedrijfsgegevens, logo of advertentie en de link naar uw website (indien voorhanden). 
Vermeldt u tevens even voor welke bovenstaande optie u kiest. 
 
Aanlevering per mail heeft onze voorkeur: sponsors@eurobottlecup.nl 
Aanlevering per post: Anno Zagers, Hoofdvaart 158, 7701 JR Dedemsvaart  
Aanlevering per fax: +31 847 572 888 
 
Met uw ondersteuning hopen wij van de Eurobottle Cup 2010 weer een zeer geslaagd evenement te maken, 
welke ook voor u interessant kan zijn. 

 
Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw sponsoring! 

 
Hopende op uw spoedige reactie en tot ziens bij de Eurobotte Cup 2010. 
           
Met vriendelijke groet, 
 
Organisatie van de Eurobottle Cup 
www.eurobottlecup.nl 
organisatie@eurobottlecup.nl 


