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De StreetGasm Ride Out is een uniek evenement waarin heel sportwagen bezittend Nederland 
samengebracht wordt tijdens een spectaculaire dag op de Nederlandse wegen. De vorige editie van 
de StreetGasm Ride Out hebben wij meer dan 500 deelnemers mogen verwelkomen.

Om mee te doen aan de StreetGasm Ride Out hoef je geen lid te zijn van StreetGasm, ook is een 
extreme supercar geen vereiste! StreetGasm Ride Out verbindt de liefde voor sportieve auto’s door 
plaats te bieden aan auto’s uit de volgende segmenten: Supercars, Hypercars, Sport, Legendary Icons, 
Power SUV en Performance Tuning.

Er wordt vanaf vier verschillende locaties gestart, verspreid over Nederland. Na het rijden van mooie 
routes zal er worden gefinisht tijdens de spectaculaire Ride Out Finish. Deze finish is de kers op de 
taart na een dag mooi sturen. Hier komen alle deelnemers samen voor het officiële finishmoment. 
Na het passeren van de StreetGasm Girls en rijden zij een waanzinnige drive-in muziekshow binnen 
om te genieten van knallende DJsets, sexy danseressen en special effects. Het wordt een orkest van 
revvende motoren en pompende basslines. 

Ook dit jaar bieden we jou de mogelijkheid om sponsor te worden van de allergrootste supercar Ride 
Out van het land. Dit jaar verwachten wij dat meer dan 500 bezitters van unieke sportwagens zullen 
deelnemen. Lees in deze brochure meer over de twee sponsorpakketten.



SPONSORPAKKET 1

Het bedrijfslogo wordt in standaard formaat geplaatst op de volgende StreetGasm Ride 
Out materialen:
• Routeboeken
• Dranghekdoeken op alle vier de startlocatie’s
• Dranghekdoeken op de eindlocatie tijdens de Ride Out Finish

Gepersonaliseerde pagina op www.StreetGasmRideOut.com inclusief logovermelding op 
de gehele website.

Mogelijkheid om iets toe voegen in de StreetGasm Ride Out goodiebags. Denk hierbij aan 
flyers, brochures of give-aways.

€ 1.250,-
exclusief 21% btw



SPONSORPAKKET 2

Het bedrijfslogo wordt in groot formaat geplaatst op de volgende StreetGasm Ride Out 
materialen:
• Routeboeken
• Dranghekdoeken op alle vier de startlocatie’s
• Dranghekdoeken op de eindlocatie tijdens de Ride Out Finish
• Vijf dranghekdoeken waar alleen jouw eigen logo, met die van de StreetGasm Ride Out 

op staan, verspreid over de finishlocatie

Gepersonaliseerde pagina op www.StreetGasmRideOut.com inclusief logovermelding op 
de gehele website.

Mogelijkheid om iets toe voegen in de StreetGasm Ride Out goodiebags. Denk hierbij aan 
flyers, brochures of give-aways.

Gratis deelname aan de StreetGasm Ride Out voor één team, bestaande uit een bestuurder 
en één bijrijder. Mits de auto voldoet aan de toelatingseisen.

Daarnaast krijg je de keuze om gebruik te maken van één van de drie uitbreidingen zoals 
beschreven op de volgende pagina. Het Autoplein, StreetGasm Girls of Finishvlag moment.

€ 2.500,-
exclusief 21% btw



UITBREIDEN SPONSORING

HET AUTOPLEIN
Voordat de deelnemers tijdens het Finish Festival de club binnen rijden, komen zij langs het Ride 
Out Autoplein. Deze plek hebben wij speciaal ingericht voor autobedrijven om de pareltjes uit 
hun voorraad te showen. Iedere deelnemer moet hier een moment wachten voor ze naar binnen 
worden gelaten. Dit is de mogelijkheid bij uitstek om ze te wijzen op jouw prachtige voorraad!

STREETGASM GIRLS
Geen enkele deelnemer zal om de prachtige StreetGasm Girls heen kunnen tijdens het Ride Out 
Finish Festival. Bij aankomst heten ze iedereen welkom, in de Drive Thru zorgen ze voor mooie 
fotomomenten en voor het betreden van de club staan zij klaar om een leuke give-away uit te 
delen. Deze StreetGasm Girls kunnen met jouw bedrijfslogo of merknaam op hun kleding lopen, 
of iets moois uitdelen. 

STREETGASM FINISHVLAG MOMENT
Je hebt als deelnemer een dag heerlijk gereden over Nederlands mooiste wegen en dan 
doemt daar ineens de StreetGasm startboog op. Daaronder staan twee prachtige dames die de 
finishvlag zwaaien en je welkom heten bij de Ride Out Finish. Dit moment levert de foto’s op 
die men zal delen en aan hun vrienden laten zien! Dit moment kan worden aangekleed naar 
jouw wens. Denk aan de StreetGasm Girls die kleding dragen met jouw merknaam erop of 
bijvoorbeeld een inflatable van jouw blikje energiedrank.



DEZE SPONSORS 
GINGEN JE VOOR

           


