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Geachte relatie,  
 
Het is lang stil geweest, te lang. Covid-19 heeft ons allemaal hard getroffen en alle leuke activiteiten, 
feesten en bijeenkomsten kwamen op een heel laag pitje. Gelukkig komt er  altijd na regen 
zonneschijn, en wij zijn dan ook ontzettend blij u te mogen vertellen dat we achter de schermen hard 
aan het werk zijn om er dit jaar weer een fantastisch weekend van te maken op de Gulperberg. 
Daarnaast is er dit jaar extra feest in de tent, want KPJ Gulpen organiseert voor de 40e keer Trekker 
Trek! Het evenement heeft in al die jaren geweldige herinneringen, mooie momenten en sterke 
samenwerkingen gebracht, zowel voor de vereniging, de bezoekers als alle andere betrokkenen. Dit 
was allemaal niet mogelijk zonder uw steun als sponsor en wij willen u daar dan ook nogmaals hartelijk 
voor bedanken. Onze waardering voor uw medewerking, op welke wijze dan ook, is bijzonder groot.  
 
Om onze 40e editie te vieren wordt het hele evenement in een nieuw jasje gestoken. U heeft het 
misschien al zien langskomen via onze sociale media kanalen, maar wij gaan verder onder een nieuwe 
naam. Dit jaar zal in het weekend van 22-24 juli a.s. op Berghem (Gulpen) ‘Power Weekend Gulpen’ 
plaatsvinden. Op vrijdagavond 22 juli knallen we het weekend in met ‘Pulling Beatz’. Op zaterdag 23 
juli zal de allereerste editie plaatsvinden van de ‘Full Pull Party’. En tot slot wordt het weekend 
afgesloten op zondag 24 juli met onze welbekende ‘Tractor Pulling Gulpen’. Wij hopen dat we 
komende zomer, na twee teleurstellende jaren, weer een topevenement kunnen neerzetten, en dit 
doen wij graag in samenwerking met u.  
  
Middels deze brief willen wij u op de hoogte brengen van de reclame- en sponsormogelijkheden die 
Power Weekend Gulpen biedt, om uw bedrijf of producten te presenteren aan onze toeschouwers. Er 
hebben een aantal wijzigingen plaatsgevonden in de sponsormogelijkheden en de sponsorpakketten. 
Kiest u voor een pakket, dan kunnen de kortingen hoog oplopen. Neem ze daarom eens op uw gemak 
door en kijk of er voor u een passend pakket tussen zit. Bij een afname vanaf € 80,- ontvangt uw bedrijf 
één vrijkaart voor Tractor Pulling Gulpen op zondag 24 juli, tenzij u een sponsorpakket afneemt waarbij 
één of meerdere vrijkaarten inbegrepen zijn.  
  
Voor meer informatie aangaande (het reclameaanbod) Power Weekend Gulpen 2022 kunt u zich 
wenden tot het onderstaand correspondentie- of e-mailadres. Voorgaande edities was het mogelijk 
om via onze website het sponsorformulier in te vullen. Echter wordt onze website momenteel ook 
onderhanden genomen en daarom willen wij u vragen om uw sponsorkeuze of eventuele vragen te 
mailen naar reclame@powerweekendgulpen.nl. Indien u wilt adverteren in ons programmaboekje, 
dient u de advertentie digitaal, als PDF bestand, aan te leveren op het zelfde e-mailadres vóór, 
maandag 6 juni 2022 zodat onze drukker tijdig kan starten met de programmaboekjes. Advertenties 
die pas na deze datum binnen komen kunnen wij helaas niet meer toevoegen.  
Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid om een spandoek op te hangen op het terrein? Dan vragen 
wij u ook vóór 6 juni 2022 de lengte- en breedteafmetingen van het spandoek door te geven via 
bovenstaand e-mailadres.  
 

Help ons bij het promoten van Power Weekend Gulpen en hang 
de poster op de achterkant op een goed zichtbare plaats! 
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Power Weekend Gulpen 2022 
 Sponsorpakketten Power Weekend Gulpen 

 
 

 Pull 1 Pull 2 Pull 3 Pull 4 Full Pull  

Boekje halve pagina (zondag) ✓ ✓   ✓ ✓ 

Boekje hele pagina (zondag)     ✓ ✓ ✓ 

Spandoek (zondag)     ✓ x2 x2 

Vlag (zondag) ✓   ✓ ✓ x2 

Scherm baan (weekend)     ✓ ✓ ✓ 

Scherm tent (weekend)   ✓ ✓ ✓ ✓ 

Vermelding website ✓ ✓   ✓ ✓ 

Omroep (zondag)   ✓   ✓ ✓ 

Standruimte (zondag)         ✓ 

Vrijkaarten (zondag) 1 2 3 4 5 

Consumptiebonnen       10 20 

Prijs   €  150,00   €  250,00   €  400,00   €  650,00   €    850,00  

 

Reclamemogelijkheden Power Weekend Gulpen 
Algemeen: 

• Vermelding website  € 40,- 
 

Gehele weekend (22-23-24 juli): 
• Scherm baan €100,- 

• Scherm tent €100,-  (op 24 juli tussen 15:00u en 17:00u F1 op het scherm) 
 

Tractor Pulling Gulpen (24 juli): 
• Standruimte €200,-  (standruimtes zijn 120m2, frontbreedte is 10m) 

• Spandoek €100,- (afmetingen doorgeven vóór 6 juni)  

• Vlag  €75,- 

• Omroep  €75,- 

• ½ pagina € 60,- (advertentie aanleveren vóór 6 juni) 

• 1  pagina € 100,- (advertentie aanleveren vóór 6 juni) 

• Begunstiger vrije gave vanaf €20,- 
 
Als wij alle advertenties ontvangen hebben, komt het  programmaboekje voor twee weken ter inzage 
op onze website. Heeft u vervolgens nog opmerkingen over uw advertentie, dan kunt u deze nog aan 
ons doorgeven alvorens wij het programmaboekje laten drukken.  
 
Een tentoonstellingsruimte kan worden ingericht/opgebouwd op zaterdag 23 juli tussen 10.00u en 
15.00u. Wie het eerste aanwezig is, zal ook de eerste keuze hebben uit de beschikbare 
standplaatsen. Het terrein wordt continu bewaakt (ook in de nacht). Comité Trekker Trek Gulpen is 
echter op geen enkele wijze aansprakelijk voor vermissing, diefstal of schade.  
 
Vlaggen, en spandoeken dienen op woensdag 20 juli bezorgd te worden op het wedstrijdterrein, 
(adres: Berghemerweg, te Berghem in Gulpen). Het reclamemateriaal dient ook weer op het 
wedstrijdterrein te worden opgehaald op maandag 25 juli. 

 
U bent zelf verantwoordelijk voor het samenstellen en aanleveren van reclamemateriaal. Heeft u 
vragen, dan staan wij u graag te woord. Neem gerust contact met ons op via 
reclame@powerweekendgulpen.nl en dan komen wij zo spoedig mogelijk bij u terug. 
 

Bank: Rabobank Centraal Zuid-Limburg: NL28 RABO 0117 8066 33 

Ingeschreven bij de KvK no: 40203596 
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