Samenwerkingsmogelijkheden

De UT-Triathlon in het kort
Opgericht in 1983 is de UT-Triathlon één van de oudste triathlons van Nederland. Inmiddels
is de UT-Triathlon dan ook bekend bij een breed publiek. Ieder jaar heeft de UT-Triathlon
ongeveer 600 deelnemers.
De UT-Triathlon is een wedstrijd over de korte afstand, de 1/8e Triathlon. Hierbij wordt 500
meter gezwommen, 20 km gefietst en 5 km gelopen. Het hoofdonderdeel van de wedstrijd is
de Team Triathlon, een wedstrijd format dat door ons in Nederland geïntroduceerd is en
inmiddels met succes bij een beperkt aantal wedstrijden wordt toegepast. Bij de Team
Triathlon leggen de deelnemers het gehele parcours in teamverband af, er wordt dus
gezamenlijk gezwommen, gefietst en gelopen.
Dit jaar vindt de wedstrijd plaats op zondag 26 mei 2019. De organisatie is in handen van
de studenten triathlon vereniging D.S.T.V. Aloha en de Stichting UT-Triathlon.

Locatie
Het evenement vindt geheel op de campus van de Universiteit Twente plaats. Het
zwembad en de finishlocatie zijn op loopafstand van elkaar waardoor de toeschouwers
beide locaties makkelijk kunnen bezoeken. De deelnemers rijden en lopen meerdere ronden
waardoor het verloop van de wedstrijd goed te volgen is.
Het finishterrein en het zwembad zijn de twee hoofdlocaties waar toeschouwers de wedstrijd
kunnen volgen. Op het finishterrein zal de prijsuitreiking plaatsvinden, zal catering zijn,
kunnen de teams zich presenteren en is er ook plaats voor stands van sponsoren.

De Triatleet
Uit onderzoek van de Nederlandse Triathlon Bond (2012) is gebleken dat de grootste groep
triatleten bestaat uit heren in de leeftijdscategorie 20-50 jaar. Veelal hoog opgeleid en
werkzaam in de techniek sector of gezondheidszorg.

Voor uw bedrijf
Middels de UT-Triathlon kunt u uw bedrijf niet alleen onder de aandacht brengen in de regio
maar ook op nationaal niveau. Naast de start van atleten uit de regio staan er namelijk ook
veel deelnemers uit heel Nederland aan de start.
Het sponsoren van een sportevenement kan een positieve bijdrage aan het imago van uw
bedrijf geven. In de communicatie kan dan de relatie van uw bedrijf met sport, in dit geval de
UT-Triathlon, belicht worden.
Mocht u uw werknemers meer in contact willen brengen met sport, met name triathlon, dan
kunnen wij lezingen of workshops verzorgen over de triathlonsport.

Mogelijkheden UT-Triathlon
Naast het plaatsen van uw logo op diverse promotiemiddelen (website, flyers etc.) kunt u uw
bedrijf ook voorstellen in onze nieuwsbrief of op onze website. Naast tekst is het ook
mogelijk om korte video’s te plaatsen.
Tijdens de wedstrijd kunnen er spandoeken opgehangen worden, kunnen de deelnemers
een presentje ontvangen met daarop uw logo, of een flyer in het startpakket. Ook zal het
podiumdoek voorzien worden van sponsorlogo’s, zodat hier niet alleen de prijzen uitgereikt
kunnen worden maar ook de interviews met de pers plaats kunnen vinden.
Daarnaast is het ook mogelijk om met een stand op het finishterrein te staan, hier kunt u
triatleten en bezoekers voorzien van informatie, kennis laten maken met uw product door
middel van sampling of producten verkopen.
Wilt u uw relaties uitnodigen dan is het ook mogelijk om een arrangement samen te stellen
waarbij zij een middagje in de wereld van de triathlon kunnen kijken.

Combinaties D.S.T.V. Aloha
Mocht u interesse hebben om voor langere tijd uw naam te verbinden aan de triathlonsport
dan is het ook mogelijk om een combinatie pakket samen te stellen waarbij u ook een jaar
lang sponsor van triathlon vereniging D.S.T.V. Aloha bent.
Naast uw logo op de website en/of in de nieuwsbrief is het ook mogelijk om een team te
sponsoren dat meedoet aan de nationale competities. Dan wordt u een jaar lang de
teamsponsor en zal bij alle wedstrijden uw naam uitgedragen worden.
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Een combinatie van een of meerdere van deze opties is uiteraard ook een mogelijkheid.

Contactgegevens
Heeft u interesse of wilt u meer weten over onze samenwerkingsmogelijkheden? Neem dan
gerust contact met ons op. Wij nemen alle opties graag met u door.

Sportieve groet,
Jefry Heddema
j.heddema@uttriathlon.nl

