Sponsorborden en tarieven MRC Real80
Modelrace Club Real80 is gevestigd aan de Winschoterweg 1K, 9723CG te Groningen.
De club ligt aan een drukke weg van Haren en Hoogezand naar Groningen.

Veel forensen rijden dagelijks over de Winschoterweg. Ook wordt deze route veelvuldig gebruikt door beroeps,- en
particulier verkeer naar omliggende industrieterreinen, als ook bijvoorbeeld naar de vuilstort, de diverse bouwmarkten,
Ikea en de Mediamarkt.
Op ons terrein bevinden zich meerdere faciliteiten voor liefhebbers van op afstand bedienbare auto's.
Zo hebben wij een grote asfalt buitenbaan welke geschikt is voor onroad auto's van 1:10 elektro tot 1:5 bigscale
benzine. Deze baan is voorzien van een rijders stelling met een permanent timingsysteem en een grote paddock/pits
waar een overdekte sleutelruimte is voor ongeveer 100 rijders. Daarnaast heeft Real80 een offroad baan waar
gereden kan worden met 1:10 tot 1:8 elektro- en brandstof auto's. Deze baan is niet voorzien van timingsysteem en is
dus puur om voor de lol te rijden.
Naast deze buitenfaciliteiten hebben we een kantine met terras.
Voor het winterseizoen hebben we een indoorbaan offroadbaan (van 20x9 meter) bij de kantine.
Gedurende het jaar vinden er op de baan van MRC Real80 diverse wedstrijden plaats. Hierbij moet men denken
aan clubkampioenschappen, Nederlandse kampioenschappen in diverse klassen en Europese
kampioenschappen.

Uw reclame langs de straat.
Als club zijn wij elk jaar afhankelijk van inkomsten gegenereerd uit lidmaatschappen, kantine inkomsten,
alsmede sponsoren die een mogelijkheid zien om ons financieel of in natura te ondersteunen en hun eigen
bedrijven te promoten.
Voor de sponsoren hebben wij langs de baan, of op een stellage aan de kopse kanten van de baan, ruimte
om uw reclamebord te plaatsen. Vanaf de drukke Winschoterweg is uw reclame goed zichtbaar. Het tarief
voor een sponsorbord langs de baan is op te vragen bij het bestuur van MRC Real 80 via het mailadres
mrcreal80@gmail.com. Borden dienen door de sponsor aangeleverd te worden, wij kunnen de borden
vervolgens natuurlijk op de afgesproken plek plaatsen.

Hoofdsponsor
Ook is het mogelijk om hoofdsponsor te worden en uw reclametekst op onze rijdersstelling te plaatsen. Op deze
plaats is het mogelijk om uw reclame tekst ’s avonds en s ’nachts tot te verlichten, waardoor uw reclame dag en
nacht zichtbaar is.

Ook voor het tarief van de hoofdsponsorplek op de rijdersstelling is op te vragen bij het bestuur van MRC Real 80 via
het mailadres mrcreal80@gmail.com.
De plek op de rijdersstelling is al voorzien van een trespa achtergrond en hoeft alleen te worden gestickerd.

Samengevat:
U zorgt voor de benodigde materialen.
Onze vrijwilligers houden uw borden schoon en -indien van toepassing- goed verlicht.
Gratis link naar uw website op onze site : http://www.real80.nl
Wij zijn als club niet BTW plichtig.
Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen via:
mrcreal80@gmail.com

