
Megapull  stroe

We zijn weer begonnen met de voorbereiding van 

de VDB Megapull Stroe. Op 10 & 11 juni 2022 gaan 

we weer los! Tijdens dit evenement kunnen u en 

liefhebbers van ronkende truck- en tractormotoren 

weer volop genieten van de top van DE GRAND 

NATIONAL, FARMSTOCK EN TRUCKS.

De locatie aan de Stroeërweg/Malenveld zal weer 

in een TRUCK & TRACTORPULLING TERREIN 

veranderen waar de kenners hun vingers bij 

aflikken. Op het voorterrein is een speelterrein 

voor kinderen waardoor iedereen zich kan verma-

ken op een geweldig evenement!

WWW.MEGAPULLSTROE.NL

vrijdag  1 0 juni  en  zaterdag  11  juni

sponsor

brochure 

2022

wij  gaan 

weer voor 

een full pull

U toch ook?



Wat maakt 

megapull speciaal

Op de vrijdagavond zullen de 
STANDAARD XL TRACTOREN te zien zijn. Deze klasse

heeft een breed draagvlak onder lokale inwoners en 
bezoekers. Hiermee willen we een interessante show voor 

iedereen neer zetten. Op de vrijdag zullen verder ook ALLE 
NTTO TRUCKKLASSES te zien zijn. 

Op zaterdag zal de top van Nederland te vinden zijn in Stroe. 
Zowel de GEHELE GRAND NATIONAL als ook DE FARMSTOCK 

zullen op één dag te zien zijn, wat uniek is in Nederland!

megakids 
Naast het spektakel op de baan zullen 
we ook wederom Megakids Stroe 
opbouwen zodat de jeugdigen
zich gratis kunnen vermaken 
met diverse speeltoestellen, 
smink, een clownshow, 
diverse modeltrucks, 
trampolines en mini quads.

WWW.FACEBOOK.COM/MEGAPULLSTROE VOLG ONS VIA: @MEGAPULLSTROE

Sponsordealsrelevante  info

Er zal veel aandacht uitgaan naar de VIP  
tribune. Sponsoren verdienen een prominente 
en geheel verzorgde locatie met heerlijk 

eten en drinken.

GRATIS ENTREE/ETEN/DRINKEN

Ook dit jaar zullen we weer diverse schermen inzetten (als ook het 
scherm van 100 m2) waarop we uw reclame kunnen vertonen.  

Dit zijn nog maar enkele van de vele mogelijkheden waarmee we uw 
bedrijf in de spotlights kunnen zetten.

SPECIAAL VOOR ONZE SPONSOREN

terugblik op afgelopen jaren 
 

Afgelopen jaren is er natuurlijk veel gebeurd waardoor we helaas de 
editie van 2020 en 2021 hebben moeten overslaan. Onze laatste editie 

is dan ook alweer van 2019 waarbij we, om ons evenement naar een 
hoger niveau te tillen, allerlei nieuwe elementen hebben toegevoegd 

waaronder de tribunes en de skycam. Na in 2020 gestart te zijn met de 
voorbereidingen moesten we door het coronavirus de voorbereidingen 
stopzetten. Nu we weer mogen hopen we van editie 2022 een groot 

succes te maken! 

Deal 1

Deal 2

Deal 3

Deal 4 

• Vermelding op website/ social media
• 2 vrijkaart zaterdag of vrijdag

• Logo op 3 schermen, waaronder
  een scherm van 100m2

• 1/4 pagina in krant
• 2 vip zaterdag of vrijdag

• Logo op 3 schermen, waaronder
  een scherm van 100m2

• 2 vip zaterdag of vrijdag

• Logo startscherm boven de baan
• 1x klasse & bekersponsor
• 2 helikoptervluchten
• 2 vip zaterdag of vrijdag
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€ 150,- € 525,-

de mogelijkheden

PROMOTIEKRANT 
Adv. Formaat

incl. VIP 
KAART

incl. VRIJ 
KAART KOSTEN

1/4 krant 2 € 250,-
1/4 krant 2 € 325,-
1/2 krant 3 € 575,-
1/1 krant 4 € 975,-

SCHERM BIJ EINDE BAAN (1x100m2 & 2x 60m2)

Logo op scherm € 250,-
Film op scherm € 650,-

LOSSE KAARTEN
VIP-vrijdag 1 € 75,-
VIP-zaterdag 1 € 140,-

€ 375,- € 1375,-

(slechts 10 
 beschikbaar)

EXTRA OPTIES KOSTEN KOSTEN
Helivlucht p.p. € 50,- Prominent uw logo op de homepage € 500,-
Verkoopstand p/d € 125,- Kledingsponsor op aanvraag
Klasse & bekersponsor € 125,- Polsbandjes sponsor op aanvraag
Entreekaart sponsor € 325,- Munten sponsor op aanvraag

PROMOTIEKRANT 
Huis aan Huis bezorgd
OPLAGE 65.000 stuks
DOELGROEP  Toekomstig publiek
VERSPREIDING 
Huis aan huis in de gem. Barneveld
In een straal van 30km om Barneveld
In de dorpen en buitengebieden, 
uitgezonderd Barneveld-dorp
UITVOERING
Full Colour A3 krant, zoals Barneveldse 
Krant met daarin 16 redactionele stukken 
 
Klik hier voor het inzien van de Megapull 
Krant-2019.

De vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
Aan eventuele druk- en typefouten kunnen geen rechten worden ontleend

Materiaal aanleveren in JPG, EPS 
of PDF bestand en e-mailen naar: 
bert@hiemstrapubliciteit

KLIK  hier  en  bekijk  de  aftermovie



Megapull  stroe

tot ziens op

10  en 11 juni

wij  gaan-

weer voor 

een full pull

WWW.MEGAPULLSTROE.NL


