
 

 

 

Wat is de Megarun? 

De Megarun is een barrelrun, waarbij je met teams 
en minimaal 15 jaar oude auto’s 5 dagen door 
Europa trekt. De run draait om kameraadschap, 
elkaar helpen, vrijheid en humor. De Megarun is 
voor het eerst in 2019 georganiseerd en was een 
groot succes! 

Wie zijn wij, waarom doen wij mee 
en zoeken we sponsoren? 

Team Dupke Knalluh bestaat uit 2 teams en 7 
achterhoekers en we doen mee omdat dit voor ons 
een erg leuk avontuur lijkt. De deelnemers zijn 
familie en/of goede vrienden van elkaar.  

Het deelnemen aan de Megarun brengt ook 
redelijk wat kosten met zich mee en uiteraard 
weten wij als deelnemers dat deze kosten er zijn. 
Maar… de auto’s waar we mee gaan rijden mogen 
voorzien worden van reclame, dus waarom zouden 
we dat niet doen? En als we dan toch de 
mogelijkheid bieden om reclame op de auto te 
plaatsen, waarom zouden we daar dan geen kleine 
vergoeding voor vragen? En als we dan toch een 
vergoeding vragen dan zijn die inkomsten mooi 
meegenomen, dus waarom zouden we dan niet 
50% van dat geld aan een goed doel schenken? 

Dus… daarom zoeken we sponsoren! Dit helpt ons  
om de kosten voor een stukje afgedekt te krijgen 
maar ook om een goed doel te steunen!  
Het goede doel welke wij hiervoor uitgezocht 
hebben is het Vergeten Kind. 

 

 SPONSOREN GEZOCHT! 

Wij zijn een team van 7 enthousiastelingen uit de 
Achterhoek (Ulft en omstreken), die mee gaan doen 
aan de Megarun 2020. Daarvoor moeten er auto’s 
gekocht en ‘gepimpt’ worden en deze mogen ze 
voorzien worden van reclame. 

Tijdens de Megarun worden er dagelijks live 
radiouitzendingen gedaan via RadioNL en worden er TV 
opnames gemaakt.  

Wilt u uw reclame op één of twee van onze auto’s? U 
steunt dan direct een goed doel, want 50% van het 
sponsorgeld schenken wij aan het Vergeten Kind! 
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Dupke Knalluh 
Megarun 2020 
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  Waar blijft het sponsorgeld? 

50% van het sponsorgeld wordt gebruikt om de 
auto’s klaar te maken en de overige kosten (o.a. 
brandstof/overnachtingen) mee te dekken. 

De overige 50% wordt gereserveerd voor het 
Vergeten Kind en na de Megarun 2020 
overhandigd/overgemaakt aan het Vergeten Kind. 
Dit zal via diverse social media kanalen kenbaar 
gemaakt worden. 

Wat krijg ik voor mijn sponsoring? 

Reclame op onze auto met door jezelf 
aangeleverde stickers of geplaatste tekst. Er 
worden TV opnames gemaakt door RTL7 welke 
omstreeks oktober op TV worden uitgezonden. 
Ook plaatsen we regelmatig foto’s van de auto’s 
(met reclame) op social media en zullen de 
sponsoren via social media benoemd worden.  

 

Uitzendingen via 
RadioNL en RTL7 

  

Sponsormogelijkheden 

Jullie bedrijfssticker op onze auto(‘s) of vind je het 
leuk om een persoonlijke tekst met je naam op één 
van onze auto’s te zetten? Vrijwel alles kan! 

Wij willen iedereen de mogelijkheid geven om te 
sponsoren en de bedragen daarvoor laag houden. 
Een persoonlijke tekst plaatsen op één van de 
auto’s (met lakstift welke daarna wordt voorzien 
van een blanke laklaag) kost € 15,00 (vlak van 
10x15 cm) of een sticker met je bedrijfsgegevens 
kan natuurlijk ook (drukken van stickers is niet 
inbegrepen). 

Tarieven voor één of meerdere stickers op de 
auto(‘s): 
1x sticker van max. 10x15 cm      € 15,00 
1x sticker van max. 20x30 cm      € 30,00 
1x sticker van max. 40x60 cm      € 50,00 

Grotere maten? Sponsortarief in overleg. 
Als je wilt mag je in het voorjaar van 2020 zelf je 
sticker(s) op de auto plakken. Wij maken dan een 
foto voor de social media! 

Hoe werkt het? 

Ga naar https://www.jjigeerts.com/Megarun-2020/ 
hier vind je meer informatie en een 
inschrijfformulier.  

En verder… 

De auto’s worden de aankomende maanden 
aangekocht, technisch in orde gemaakt en 
gespoten. Daarna zullen pas de reclamestickers en 
teksten op de auto’s geplaatst worden. Je hebt dus 
ruim de tijd om het geld over te maken (in 2019 of 
begin 2020) en eventuele stickers te regelen. Kun je 
zelf geen stickers regelen en wil je dat wij dat voor 
je doen? Dat is ook mogelijk, maar laat dit dan even 
duidelijk weten in je mail (hiervoor geldt wel een 
toeslag). 

Mogen wij en het Vergeten Kind op jou 
rekenen?  

 

 


