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T24
Laatste weekend april = 24 uur mountainbike evenement. Voor de 7 de keer gaan
we vol voor het 24 uur evenement, met alle toeters en bellen.
Sporters en supporters willen we terug trakteren op een top-event in zijn soort.
We worden steeds straffer, enkel ons eigen bier blijft op sterkte.
Voor wie doen we dit allemaal?
De (st)rijders.
Groot en klein ,fun en competitief. Voor rare snuiters die zich graag meten met
zichzelf en de kleine wereld van de 24 uren .
De supporters.
Familie en vrienden en de mensen uit de buurt . Er beweegt iets , de mensen
komen buiten en beleven .
De gemeente.
We krijgen steun uit de gemeente en betalen graag terug met een mooi evenement.
Voor ons .
We zijn allemaal gek van die sport . Als we stil zitten en kijken dan is er niets. We
bewegen en werken maar wat graag voor dit evenement.
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Een 24-uur-mountainbike-event kan zowel solo als in teamverband afgewerkt worden. De solorijder fietst 24 uur lang alleen. Het team rijdt in
estafette rondjes op het afgesloten parcours. Telkens een rijder in de wisselzone komt, geeft hij een drinkbus door aan de volgende teamgenoot. In
die bus zit een chip die de rondetijden 24 uur lang registreert.
Rondetijden worden doorlopend op groot scherm weergegeven en het evenement kan ook online gevolgd worden.
Omdat niet alleen de rijdende deelnemer zich moet amuseren, zorgen we
ook voor de teamleden en toeschouwers. Randanimatie, een grote tent, voldoende eten en drinken, het is allemaal voorzien.
Klokslag 13.00 u. wordt op zaterdag het startsein gegeven, om exact 24 uur
later op zondag de chrono stop te zetten.

Evolutie
Een korte geschiedenis.

In 2011 namen we zelf voor de eerste keer deel aan een 24 uur mtb-event in Nederland.
We kregen de smaak te pakken en de rest is geschiedenis
Torhout 2013 = 212 deelnemers
Torhout 2014 = 240 deelnemers
Gits 2015 = 363 deelnemers
Gits 2016= 504 deelnemers
Gits 2017= 450 deelnemers
Gits 2018 = 485 deelnemers
De toeschouwers zijn moeilijk meetbaar. We houden het op “ een kotje vol” ,
om en bij de 2000 over het hele weekend .
Dit jaar verwelkomen we ook een nieuw lid in onze VZW. Welkom Mike Bogaert.
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Naast onze grote schare supporters tijdens het T24 weekend zelf, bereiken we via
verschillende fora een grote groep fiets liefhebbers en sportmensen. We bundelen
onze waarden Sportiviteit, fun, eco-minded, inclusie en duursport in één etmaal.
Via verschillende platformen laten wij van ons horen en plaatsen wij u als sponsor
op de kaart.

Extra Large Pack (€2500) (platinum)
Naam sponsor: het event draagt uw naam
Aanwezigheid op sociale media (exposure: 4.000 individuele gebruikers)
Reclamepanelen langs parcours, in wisselzone en in feesttent
Vermelding groot LED-scherm (1.200 aanwezigen)
8 VIP-tickets
Volledige ploeg aan de start
Kans tot product placement via een goodiebag

Large Pack (€1000) (gold)
Aanwezigheid op sociale media (exposure: 4.000 individuele
gebruikers)
Reclamepanelen langs parcours en in wisselzone
Vermelding groot LED-scherm (1.200 aanwezigen)
6 VIP-tickets
4 deelnemers aan de start
Kans tot product placement via een goodiebag

Medium Pack (€500) (silver)
Vermelding op flyer (oplage 6.000) en poster (100)
Reclamepanelen langs parcours en in wisselzone
4 VIP-tickets
2 deelnemers aan de start
Kans tot product placement via een goodiebag

Small Pack (€250) (bronz
e)

Vermelding op flyer (oplag
e 6.000) en poster (100)
Reclamepanelen langs par
cours
2 VIP-tickets
1 deelnemer aan de start
Kans tot product placement
via een goodiebag

Logistics pack

poster (100)
Vermelding op flyer (oplage 6.000) en
aanwezigen)
Vermelding groot LED-scherm (1.200
2 VIP-tickets
2 deelnemers aan de star t
iebag
Kans tot product placement via een good

Sympathizer

Elke bijdrage helpt.

SFEERbeelden

" De 24 uren " , " T24" gaan door op
27 en 28 april 2019.
Parcours en camping bevinden zich in Gits op de
terreinen van dienstencentrum Dominiek Savio.
Vragen, eventuele opmerkingen of gewoon gezonde
interesse? Wij zijn snel en makkelijk te bereiken via
t24mtb@gmail.com.
Hartelijk dank, vriendelijke groeten en tot binnenkort!
Vzw T24
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