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BUSINESSPAKKETTEN



Is jullie bedrijf sportief en gezond? En steunen 

jullie graag de opleiding en inzet van hulphonden? 

Neem dan met een groep collega’s en/of 

zakenrelaties deel aan The Big Run! Samen 

hardlopen voor het goede doel is dé ideale vorm 

van teambuilding. Daarnaast laat je zien dat jouw 

bedrijf maatschappelijk betrokken is. Speciaal 

voor bedrijven zijn er drie businesspakketten 

beschikbaar waarmee jullie als team en met extra 

privileges kunnen deelnemen aan The Big Run.

Dit businesspakket biedt ruimte voor deelname tot 30 
personen en kost € 2.500,- (exclusief 21% BTW en reiskosten). 

Het Platinum pakket bestaat uit de volgende privileges:

PLATINUM

•        toegang tot netwerkruimte
•        gebruik kleedruimte
•        welkomstdrankje en snack

•        lidmaatschap van Businessclub Hulphond Nederland
•        uitnodiging voor Club van 500 evenement
•        advertentieruimte in het Hulphond Magazine
•        vermelding op de website van The Big Run 
•        vermelding op LinkedIn-pagina van Hulphond Nederland
•        vermelding op het sponsorbord locatie The Big Run
•        speciaal bedankje

BUSINESSPAKKETTEN

JULLIE TEAM

OP DE DAG ZELF

JULLIE BEDRIJF

•        30 startnummers
•        groepsfoto na afloop van The Big Run
•        warming-up seminar met hardloopexpert (locatie: Herpen)
•        voor elke deelnemer: individuele tijdsregistratie, medaille en
          T-shirt The Big Run met bedrijfslogo 



Meer informatie en deelname
Neem voor meer informatie en deelname contact op met Pieter Blickman (p.blickman@hulphond.nl) 
of Niels de Graaf (n.degraaf@hulphond.nl), of bel met 0486 – 411878.

Dit businesspakket biedt ruimte voor deelname tot 20 
personen en kost € 1.000,- (exclusief 21% BTW en reiskosten). 

Pakket Goud bestaat uit de volgende privileges:

GOUD

•        20 startnummers
•        groepsfoto na afloop van The Big Run
•        warming-up seminar met hardloopexpert (locatie: Herpen)
•        voor elke deelnemer: individuele tijdsregistratie, medaille en
          T-shirt The Big Run met bedrijfslogo 

•        toegang tot netwerkruimte
•        gebruik kleedruimte
•        welkomstdrankje en snack

•        lidmaatschap van Businessclub Hulphond Nederland
•        uitnodiging voor Club van 500 evenement
•        vermelding op de website van The Big Run 
•        vermelding op LinkedIn-pagina van Hulphond Nederland
•        vermelding op het sponsorbord locatie The Big Run
•        speciaal bedankje

JULLIE TEAM

OP DE DAG ZELF

JULLIE BEDRIJF

Dit businesspakket biedt ruimte voor deelname tot 10 
personen en kost € 500,- (exclusief 21% BTW en reiskosten). 

Pakket Zilver bestaat uit de volgende privileges:

ZILVER

•        10 startnummers
•         groepsfoto na afloop van The Big Run
•         warming-up seminar met hardloopexpert (locatie: Herpen)
•         voor elke deelnemer: individuele tijdsregistratie en medaille

•         toegang tot netwerkruimte
•         gebruik kleedruimte
•         welkomstdrankje en snack

•         vermelding op de website van The Big Run 
•         speciaal bedankje
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