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De MotoSurf GP is opgericht door de Federation Internationale du Surf Motorisé (FIDSM), de internationale 
bond voor de gemotoriseerde surfsport. Onder de vlag van de FIDSM wordt de MotoSurf GP meerdere keren 
per jaar en in verschillende steden over de hele wereld georganiseerd. Elk evenement staat garant voor 
actie en spektakel en trekt wereldwijd duizenden bezoekers, die allemaal met spanning kijken naar wie 
de volgende winnaar wordt van de MotoSurf GP 2016. Naast spectaculaire races en demonstraties, 
is er op elk event de mogelijkheid de racers te ontmoeten en te genieten van een grote variatie aan 
muziek, entertainment, catering en nog veel meer

De MotoSurf GP is de meest geavanceerde, veiligste en de meest betaalbare motorsport in 
de wereld. Kijkende naar de topsnelheid, het bereik van de boards en Co2 emissie zijn de 
raceboards de meest geavanceerde watervoertuigen op de huidige markt. De raceboards 
zijn superlichte, high-tech watervoertuigen, met de mogelijkheid vervoerd te worden met 
de hand, auto, boot, vliegtuig (als sportbagage) en zelfs per fiets. Kortom, MotoSurf is 
toegankelijk, nieuw, exclusief en de toekomst van de watersport. 

INTRODUCTIE
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MotoSurf GP RACES 2016
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MotoSurf GP CHAMPIONSHIP RACE

• Opgericht in 2012 
• De riders kunnen zowel individueel als in teamverband deelnemen aan de 

competitie 
• De teams strijden onderling om de titel in het MotoSurf GP 

Wereldkampioenschap voor teams 
• De individuele riders strijden onderling voor de titel beste man/vrouw in het 

MotoSurf GP Wereld Kampioenschap
• Punten worden verdeeld op basis van de eindclassificatie van elke race
• Het team en de rider met de meest behaalde punten in alle MotoSurf GP 

races wint het kampioenschap
• Er zullen in 2016 wereldwijd minimaal acht races plaatsvinden. De data en 

locaties zijn terug te vinden op onze website: www.motosurfgp.com
• Gemiddeld 5.000 bezoekers per race
• Wereldwijd een grote online community, fans en volgers
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MotoSurf GP AMSTERDAM 2016
12 en 13 augustus 2016 staat de Bosbaan Amsterdam in het teken van 
de MotoSurf GP. Het MotoSurf GP event te Amsterdam is een tweedaags 
evenement bestaande uit kwalificaties, de grote finale en diverse 
demonstraties van topriders. Daarnaast zullen verschillende BN-ers het in 
een speciale ‘celebrity race’ tegen elkaar opnemen. Het unieke karakter 
van de MotoSurf GP leent zich bij uitstek voor diverse side-events en b2b 
opportunities. Deze side-events vullen het main event aan en zorgen 
voor de totale beleving. Elk event is hierin uniek en sluit aan op de 
karakteristieke eigenschappen van haar publiek. Activiteiten bestaan uit:

• Live optredens/Dj’s 
• Demonstraties diverse sporten
• Spectaculair slotfeest
• ‘Meet and Greet’ met de riders 
• Divers randactiviteiten (voor ieder wat wils) 
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BACK TO THE TOP

RACE TRACK
De racetrack is een slalom parcours 
bestaande uit blauwe, rode, gele en 
zwarte boeien en de timing poort. Alle 
teams/riders wachten met gierende 
motoren op het startsignaal. Zodra het 
startschot klinkt begint het spektakel. Op 
volle snelheid worden de riders gedurende 
10 laps tot hun fysieke uiterste gepusht. 

TURN RIGHT TURN LEFT SPLIT LEFTSPLIT RIGHT
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WAAROM SPONSOREN ?
• Eerst keer in Nederland!
• De media houdt van nieuwe en spannende sportevenementen, waar de 

exposure gerandeerd lijkt
• Het is een prachtig innovatief product om mee geassocieerd te worden. 

High-tech engineering, top materiaal en Europese ambacht. 
• Elke race van de MotoSurf GP levert fantastische content op en heeft 

mede hierdoor wereldwijd een brede en snelgroeiende community van 
fans en liefhebbers opgebouwd

Doelgroep bestaat uit: 
• Water/extremesports enthousiasten
• Lokale en Internationale fans
• High Net Worth Individuals 
• Ondernemers
• Bn’ers
• Booteigenaren 
• Trendsetters 
• De doelgroep van de MotoSurf GP is zeer divers, met een meederheid 

tussen 15-50 jaar oud, bestaande uit 70% mannen en 30% vrouwen 
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WAAROM SPONSOREN ?
• De community van MotoSurf GP riders is erg breed en varieert van jong 

volwassene tot mensen van middelbare leeftijd. Hierdoor is het voor 
publiek van jong tot oud makkelijk zich met de riders te identificeren.

• Jetsurf eigenaren bestaan uit top-atleten, celebrities en welvarende 
personen, die allen een zeer internationale aantrekkingskracht hebben

• Premium kansen om aan de voet van een nieuwe en snelgroeiende 
sport te staan 

• Wordt de eerste hoofdsponsor en maak hierdoor volop gebruik van alle 
exposure mogelijkheden voorafgaande aan en rondom de MotoSurf GP  

• Netwerken op de MotoSurf GP is voor sponsoren een mooie kans om 
andere event partners en potentiële nieuwe klanten te ontmoeten

• In de speciale VIP/business-tent zijn er volop mogelijkheden om kennis 
te maken met de riders, andere sponsoren, vertegenwoordigers van 
bedrijven en wellicht zelfs potentiële nieuwe klanten te ontmoeten.

• Naamsbekendheid verhogen via de uitgebreide PR en marketing 
activiteiten en alle gerelateerde mediadekking van het Event 
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•   Officiële sponsor status 
•   Mogelijkheid tot creëeren van exclusieve content:
 - Achter de schermen
 - Exclusieve interviews
 - Promovideo’s met topriders, BN-ers etc.
• On- en offsite marketing mogelijkheden
• Branding mogelijkheden op boards, teamwear, de racetrack en meer
• Advertising
• Hospitality 
• Brandambassadeurs

MotoSurf GP RACE ASSETS
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MEDIA
Wereldwijd groeit het aantal bezoekers en de mediadekking van de MotoSurf GP races exponentieel. Dit 
is mede te danken aan bekende sterren, zoals Lewis Hamilton (Formule 1), Justin Timberlake (artiest), 
Sylvester Stallone (filmster) en profvoetballers als Neymar (FC Barcelona) die zichzelf profileren op de 
Jetsurf.  Alle MotoSurf GP’s worden door professionele productiehuizen vastgelegd, waarna de content 
op zowel lokaal, nationaal als internationaal niveau via verschillende kanalen zal worden verspreid. 
Enkele voorbeelden van mediakanalen waarin u exposure met betrekking tot Jetsurf mag verwachten 
zijn lifestyle-, sport- en yachting -magazines en websites. Onze internationale aanwezigheid en media-
aandacht zorgt ervoor dat sponsoren de maximale exposure kunnen genereren.
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• Uitstekende B2B-mogelijkheden
• Unieke kansen om uw lifestylebrand te versterken
• Uw merk laten associëren met innovatie en prestaties
• Exclusieve toegang tot de riders, teams en racing pits.
• Mogelijkheden om uw klanten te ontvangen en een fantastische dag vol met 

eten, drinken en spektakel aan te bieden.
• Uitgebreide mogelijkheden om op maat gemaakte partnerships aan te gaan

SPONSORSHIP HIGHLIGHTS

Er zijn sponsorlevels beschikbaar:
Diamond
Platinum
Gold

De sponsorpakketten kunnen geheel naar wens worden samengesteld aan 
de hand van uw marketingdoelstellingen. De structuur van de pakketten is zo 
opgezet dat uw merk optimale zichtbaarheid op het evenement en in alle andere 
sponsoruitingen kan verkrijgen. De prijzen variëren uiteraard afhankelijk van uw 
specifieke wensen. Zo kan elk sponsorpakket worden uitgebreid met de diverse 
brandingopties te vinden op de volgende pagina’s.

SPONSORPAKKETTEN
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BRANDING
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Logo op Boeien, Time Gate, 

BRANDING



15

Logo op backdrop prijsuitreiking

BRANDING
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Logo op backdrop persconferentie

BRANDING
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Logo kleding MotoSurf GP Promo Girls

BRANDING

UW MERK
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Displayopties en samplingmogelijkheden op het event terrein

BRANDING
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Primaire branding op de raceboards

BRANDING

UW MERK
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Ruimte voor opbouw eigen stand voor productpresentatie

BRANDING

UW MERK
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Primaire branding op de helm van de riders

BRANDING

UW MERK
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Primaire branding op de wetsuits van de riders

BRANDING

UW MERK
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Primaire branding op team wear (t-shirts, 
polo shirts, truien, petten etc.)

BRANDING

UW MERK
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Secundaire branding op de raceboards

BRANDING

UW MERK
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Secondaire branding op de wetsuits van de riders

BRANDING

UW MERK
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Secondary branding op team wear (t-shirts, 
polo shirts, truien, petten etc.)

BRANDING

UW MERK
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CONTACT DETAILS

EVENTS
Semy Khadraoui
s@fidsm.com
+31 6 12 45 54 57

MEDIA
Alex Werner
a@fidsm.com
+31 6 51 93 10 96 

www.motosurfgp.com
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