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Team Henk Knuiman
Als deelnemer is Henk Knuiman al ruim tien jaar
verbonden aan de Dakar Rally. Van de in totaal acht
deelnames wist hij alle keren de finish te halen, een
unieke prestatie. Hoogtepunten waren klasseringen in
de top tien van het algemeen klassement en en
overwinningen in de amateurklasse. Als ervaren rijder
is er nauwe samenwerking met internationale
topteams en ondersteuning van het merk KTM.
Henk beschikt over een eigen assistentiewagen en een
team
van
specialisten
die
hem
optimaal
ondersteunen. Van de Nederlandse deelnemers is
Henk bij de afgelopen edities van de rally de hoogst
genoteerd in het motorklassement.
De racehistorie van Henk Knuiman beperkt zich
overigens niet tot de Dakar rally. Henk Knuiman kent
vele nationale en internationale successen.
Henk is al sinds 1985 in de motorsport actief en rijdt
gedurende het gehele jaar internationale rally- en
enduro wedstrijden. In 2010 wist Henk zelfs Europees
kampioen enduro te worden.
Naam

: Henk Knuiman

Geboorte datum

: 13 augustus 1968

Woonplaats

: Wijchen

Beroep

: Ondernemer

Hobby

: Rally rijden

Het deelnemen aan de Dakar is uiteraard een
onderneming met behoorlijke budgettaire
consequenties. De mogelijkheden die de
interesse voor Henk Knuiman en de rally met
zich meebrengt worden professioneel
benaderd. Hierdoor is het mogelijk om in een
verantwoorde financiële situatie de middelen
hiervoor te kunnen verschaffen en optimaal te
kunnen presteren.
Partnership met Team Henk Knuiman geeft
verschillende en zeer gevarieerde
mogelijkheden tot samenwerking. Voor de
Dakar rally is in Nederland, Europa en de rest
van de wereld veel interesse en hiermee veel
aandacht in de media. Ook evenementen
gerelateerd aan deze rally kunnen rekenen op
veel publiciteit.
Samenwerking houdt volgens Team Henk
Knuiman niet op bij sponsoring in de simpele
betekenis van het woord. Elk bedrijf heeft zijn
eigen doelstellingen en hierbij wil het team
graag een rol als businesspartner spelen. Zo
kunnen voor beide partijen de mogelijkheden
in marketing optimaal benut worden.
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De prestaties en de uitstraling van Team Henk
Knuiman brengen een aanzienlijke
marktwaarde met zich mee. Een platform
waarin voor bedrijven ongekende
mogelijkheden bestaan om hun
marketingdoelen te kunnen realiseren. In
goede samenwerking met het management
van het team is het mogelijk om op een
gezonde wijze iets voor elkaar te betekenen.

Seizoen
2013
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Dakar 2013

DAKAR
2013 Peru – Argentinië – Chili
2012 Argentinië – Chili – Peru
2011 Argentinië – Chili – Peru
2010 Argentinië – Chili
2009 Argentinië – Chili
2007 Lissabon – Dakar
2006 Lissabon – Dakar
2000 Dakar – Cairo
1999 Granada – Dakar

19de plaats
16de plaats
12de plaats
17de plaats
9de plaats
11de plaats
12de plaats
8ste plaats
17de plaats

RALLY’S
2013 Serres Rally Griekenland
2013 Dresden-Breslau Rally
2012 Oilibya du Maroc
2011 Transanatolia Turkije
2011 Oilibya du Maroc
2008 Pax Rally
2008 Dresden Breslau Rally
2007 Shamrock Rally
2007 Dresden Breslau Rally

3de plaats
1ste plaats
9de plaats
2de plaats
5de plaats
12de plaats
1ste plaats
2de plaats
1ste plaats

ISDE
5 x gouden medaille in de ISDE Event
2 x zilveren medaille in de ISDE Event
1 x bronzen medaille in de ISDE Event

Peru – Argentinië - Chili

19de plaats
Uniek, heldhaftig en spectaculair: Dat is Le Dakar

Uniek, heldhaftig en spectaculair: dat is Le Dakar
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Internationale media dekking
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Website:
74 miljoen
pagina’swerden
bekeken.
miljoen
clips
bekeken
gedurende de rally
Youtube: 5 miljoen clips werden bekeken gedurende de rally
Facebook
750.000
Facebook:
750.000
fans fans
Twitter:
90.000 fans
Twitter: 90.000 fans
In totaal zijn er 270.000 mobiele apps gedownload
In
totaal
applicaties

zijn
er
270.000
gedownload

mobiele

Economische impact en bekendheid voor de gastlanden
De directe en indirecte economische impact in de gastlanden
wordt geschat op 373 miljoen dollar.
In 2013, liet een studie m.b.t. de publieke bekendheid van de
Dakar Rally, gehouden onder een representatieve groep uit 7
verschillende landen (Frankrijk, Spanje, Nederland, Groot
Britannië, Mexico, Australië en Zuid Afrika) zien dat de
naamsbekendheid van de gastlanden is toegenomen als
gevolg van de Dakar Rally. Meer dan 2/3 van de
ondervraagde gaven aan het evenement te kennen. Meer
dan 50 % gaf aan, naar aanleiding van de uitgezonden
beelden, één of meerdere gastlanden ooit te willen bezoeken.

70 omroepen voorzagen 190 landen van beelden van de
rally
1200 uur aan tv-uitzendingen waarbij in totaal 1 miljard
kijkers bereikt werden.
261 permanente journalisten – 122 media – 27 landen
vertegenwoordigd.

Cijfers
745 deelnemers – 53 nationaliteiten
4.6 miljoen toeschouwers
373 miljoen dollar economische impact (excl. Chili)
1200 uur aan tv-uitzendingen – 1 miljard kijkers

UITHOUDINGSVERMOGEN VOOROP!

Voor de 6de editie in Zuid-Amerika blijft de Dakar Rally zijn verkenning van de Argentijnse en Chileense gebieden voortzetten, o.a. door het
organiseren van een bezoek aan Bolivia. De 2014 route is uitgestippeld tussen Rosario in Argentinië en Valparaiso in Chili, met als doel de
kwaliteiten en het uithoudingsvermogen van de Dakar rijders en teams verder te testen. De veranderde opzet van de specials vragen om een
nieuwe benadering en strategie voor ieder team.
Een bezoek aan Bolivia
De organisatoren van de Dakar Rally waren erop gebrand nieuwe regio’s te ontdekken en werden gefascineerd door de Boliviaanse landschappen,
die onder de meest verbluffende gebieden vallen die het continent te bieden heeft. Desalniettemin, ondanks de wens om de 2014 editie van Dakar
door Bolivia te laten trekken, moesten eerst de geografische en klimatologische problemen afgewogen worden, welke een ‘klassieke’ etappe door
Bolivia een stuk moeilijker maken. De route zal de grens op een bijzondere manier passeren, met een marathon etappe in het zuiden van het land.
Dit unieke format, welke alleen betrekking zal hebben op de motorfietsen, geeft de kans een nieuwe strategie te testen, welke de weg naar nieuwe
mogelijkheden kan openen.
Meerdere marathon etappes
De uitgebreide kennis van de organisatoren van Argentinië en Chili zorgt ervoor dat de etappes nauwgezet kunnen worden uitgestippeld. Om de
essentie en de fysieke en strategische aspecten van het off-road rijden te accentueren, zal Dakar 2014 beschikken over langere specials en
kortere verbindingsroutes. De bijzondere kenmerken van de tracks en duinen in Noord-west Argentinië vragen dat de bestuurders ten allen tijde
alert moeten zijn. De Atacama woestijn zal in een nieuw licht verschijnen en de voertuigen zullen er met nieuwe uitdagingen geconfronteerd
worden. Met meerdere marathon etappes op de agenda zal het behoud van de techniek van een nog groter belang zijn voor de prestaties van de
voertuigen.
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DE WAARDEN VAN DE DAKAR
De Dakar Rally is een onvergelijkbaar avontuur met een rijke historie in de mooiste woestijnen, heden ten dage een van de
grootste sportieve uitdagingen. Naast snelheid wordt ook het uiterste van de navigatievaardigheden gevraagd van zowel de
toprijders als ook de amateurs, die van hun droom werkelijkheid willen maken of aan het stuur van hun motor, quad, auto of
truck het maximale willen presteren. Meer dan 50 nationaliteiten komen ieder jaar bij elkaar in deze mix van sport en
kameraadschap, die door meer dan een miljard toeschouwers gevolgd wordt in 190 landen.
Een ultieme competitie
Meer dan een wedstrijd waarin de snelste wint, vraagt de Dakar Rally om navigatie in onherbergzame gebieden en uithoudingsvermogen.
Meer specifiek; in Rally Raids vormen uithoudingsvermogen en concentratie de sleutel tot succes, de geringste verslapping kan cruciale
gevolgen hebben. De mengeling tussen fysieke weerstand en technische prestaties hebben sinds meer dan 30 jaar kampioenen uit de
gehele wereld aangetrokken. Allen met het doel om hun vaardigheden te testen en de Rally der Rally’s te temmen.
Een bijzondere menselijke ervaring
Zoals bergen en oceanen inspireren ook wijde open vlaktes avonturiers. Deelname aan de Dakar Rally staat gelijk aan de uitdaging om
de Mount Everest te beklimmen, of rond de wereld te zeilen / te roeien. Het halen van de finish staat voor een buitengewone uitdaging,
soms de grootste uitdaging in iemands leven. Naast het klassement zijn alle deelnemers gedreven door het brandende verlangen en de
waanzinnige droom. Of ze nu op een motor, quad of in een auto of truck zitten, ze delen allen dezelfde passie die hen samenbrengt in
dit evenement. De traditie van de onderlinge kameraadschap is een van de steunpilaren van de “Dakar spirit” en komt voort uit de
gezamenlijke passie, ieder spreekt dezelfde taal.
Een zwervend internationaal evenement
Begonnen in Afrika waar de legende is ontstaan, heeft het onbekende de Dakar Rally altijd getrokken. Het ontdekken van verschillende
landen, een van de bestaansredenen van het evenement, heeft de Dakar Rally nieuwe richtingen geleid. De Sahara heeft de deelnemers
bijna 30 jaar gefascineerd, nu is de Rally gegrepen door de drang een nieuw continent te ontdekken, met nog steeds het verlangen om
te verbazen. Doordat de Dakar Rally een zwervend internationaal evenement is geworden, voorziet de Rally in de behoefte van de
deelnemers naar nieuwe gebieden en het ontdekken van woestijnen waar ook ter wereld.

Media

Sponsoring

Le Dakar is de laatste jaren uitgegroeid tot de samensmelting van topsport en zaken doen met elkaar. Vandaar dat het voor u heel
interessant kan zijn om sponsorpartner te worden van het team Henk Knuiman. U maakt dan deel uit van een ongekend succesvol en
enthousiast team, dat met veel plezier, inzet en vakmanschap een unieke uitdaging aangaat. Met als doel een eervol resultaat in een van
’s werelds grootste sportevenementen.
Netwerken, promotie van uw organisatie en vooral beleven: dat kan allemaal als u als sponsorpartner van Team Henk Knuiman deelneemt
aan Le Dakar 2014 en het team ondersteunt door een keuze te maken uit één van de sponsor arrangementen.
Wilt u ook volop exposure van uw bedrijfsnaam of logo? De interesse van vooral de media voor de rally is de laatste jaren enorm
toegenomen en in combinatie met de overige activiteiten zijn er legio mogelijkheden.





Wereldwijd is Le Dakar uitgebreid op TV te volgen. In Nederland zendt RTL 7 dagelijks twee maal een speciale uitzending uit van Le
Dakar, gemaakt door de RTL 7 TV crew ter plaatse. In combinatie met ons mediapakket zorgen wij ervoor dat uw naam ruimschoots
in beeld komt!
Vergeet ook niet de vele perspublicaties in kranten en tijdschriften en vooral de ruime media aandacht bij de reguliere sportzenders!
De bijeenkomsten die wij organiseren voor het team van Henk Knuiman bieden u een unieke gelegenheid voor uitwisseling van
contracten en ervaring.

Dit alles in combinatie met de ongekende prestaties van Henk Knuiman zorgt ervoor dat u zich als sponsorpartner aansluit bij het meest
succesvolle motorteam van Nederland.
Kortom, wij bieden u een uniek platform om uw bedrijf op een bijzondere en budgettaire vriendelijke wijze te profileren. Gezien de enorme
ervaring en het goed geprepareerde materiaal kan het team Henk Knuiman tijdens Le Dakar 2014 zeker weer voor een verrassing gaan
zorgen en zal er minimaal gestreden worden voor een top 10 klassering. Daarom mag u als sponsor niet ontbreken!
Het team Henk Knuiman heeft voor u diverse gevarieerde sponsorpakketten of een sponsorpakket op maat waarbinnen u ongetwijfeld
aansluiting voor uw organisatie kunt vinden. Heeft u andere wensen die niet omschreven staan of heeft u vragen? Bel dan met Henk
Knuiman 06-54341000
Wij zien er naar uit om dit interessante spektakel samen met u tot een doorslaand succes te maken!

Pakket op maat

Wordt lid van de club van Duizend

Uniek, heldhaftig en spectaculair: dat is Le Dakar, hét evenement
op motorsportgebied dat in 2014 start op 5 januari in Lima Peru en loopt via
Argentinië en Chili om tenslotte te eindigen in Santiago Chili op 20 januari.

Uniek, heldhaftig en spectaculair: dat is Le Dakar,
hét evenement op motorsportgebied dat in 2014 start op 5 januari in Lima Peru en loopt via Argentinië en Chili om tenslotte te eindigen in Santiago Chili op 20 januari.

Le Dakar is de laatste jaren uitgegroeid tot dé samensmelting van topsporten
zaken doen met elkaar. Vandaar dat we u benaderen partner te
worden van het Team Henk Knuiman. U maakt deel uit van een enthousiast
team, dat met veel plezier, inzet en vakmanschap een unieke uitdaging
aangaat. Met als doel een eervol resultaat in een van s ’werelds grootste
sportevenementen.
Netwerken, promotie van uw organisatie en vooral beleven: dat kan allemaal
als u deelneemt
aan Le Dakar 2014 en het team ondersteunt. Wij maken graag een afspraak
met u om samen, aan de hand van uw wensen, een sponsorpakket op
maat met u samen te stellen. Wij hebben ook zeer aantrekkelijke basis
sponsorpakketten variërend in prijs van € 7.550,00 tot € 100.000,00
Afhankelijk van het te kiezen sponsorpakket volgt hieronder een greep uit de
vele mogelijkheden die door team Henk Knuiman als
tegenprestatie kunnen worden ingezet.:




Wel/geen Reclame uiting op spandoeken, banners en flyers.
Wel/geen Reclame uiting op Le Dakar 2014 assistentieauto.
Wel/geen Reclame uiting op Le Dakar 2014 motor (KTM) / kleding en
team exposure.
 Wel/geen Compleet verzorgde Follow the Dakar VIP-reis naar de
finish van “Le Dakar 2014”.
 Wel/geen Persoonlijke naamsvermelding van uw firma op onze
weblog
 Wel/geen Tenaamstelling van team gekoppeld aan uw
bedrijfsnaam, het complete team en outlook in bedrijfskleur en
maximale TV exposure (RTL7)
 Wel/geen Aanwezigheid, medio 2014, tijdens een gezellig samen
zijn om na te praten over Le Dakar 2014 op onze sponsoravond.
 Wel/geen VIP-uitnodiging voor de exclusieve pers- en
publiekspresentatie gekoppeld aan uw bedrijfsnaam, het
complete team en outlook in bedrijfskleur en maximale TV
exposure
Team Knuiman stelt graag de materialen, voertuigen en/of teamleden voor uw
promotiedoeleinden ter beschikking.

Le Dakar is de laatste jaren uitgegroeid tot dé samensmelting van topsport en
zaken doen met elkaar. Vandaar dat we u benaderen partner te worden als
lid van de club van duizend van het Team Henk Knuiman. U maakt deel uit
van een enthousiast team, dat met veel plezier, inzet en vakmanschap een
unieke uitdaging aangaat. Met als doel een eervol resultaat in een van
s ’werelds grootste sportevenementen.
Netwerken, promotie van uw organisatie en vooral beleven: dat kan allemaal
als u deelneemt
aan Le Dakar 2014 en het team ondersteunt als lid van de club van duizend..
U kunt voor € 1.000,-- * al deelnemen
Als tegenprestatie biedt Team Henk Knuiman u het onderstaande:

Twee gratis toegangskaarten voor de exclusieve pers- en
publiekspresentatie medio november/december 2013.

Logo vermelding op banners tijdens de diverse pers en
publiekspresentatie.

Dagelijks een mailbericht met verslag van Le Dakar 2014.

Persoonlijke naamsvermelding van uw firma op onze weblog
www.hknuiman.com

Medio 2014 gezellig samen zijn en napraten over Le Dakar op onze
sponsoravond.

LET LET OP:
Iede Iedere wedstrijddag TV exposure bij RTL7 (2x per dag)

Voorwaarden inschrijving partnership Equipe Knuiman
De aanvrager verklaart akkoord met de voorwaarden voor deelname als sponsor door middel van een volledig ingevuld inschrijfformulier.
Toekenning van sponsoring geschiedt door middel van bevestiging door de organisatie op basis van ‘first come, first serve’ principe. Als u besluit voor een van de sponsorpakketten
te kiezen is het raadzaam dit zo spoedig mogelijk te bevestigen. Dit in verband met het verschepen van de materialen in november in relatie tot het aanbrengen van sponsor uitingen
op kleding, motor en auto.
Annulering
De organisatie behoudt zich het recht voor te allen tijde wegens bijzondere omstandigheden (overmacht) de data voor de bijeenkomsten te wijzigen ofwel geen doorgang te laten
vinden, zonder dat in die gevallen de deelnemer aanspraak kan doen gelden op vergoeding van enigerlei schade.
Betalingsvoorwaarden
Factuur dient binnen 15 dagen na factuurdatum voldaan te zijn
Aansprakelijkheid
De organisatie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan goederen of personen veroorzaakt door of in verband met deelname aan de georganiseerde bijeenkomsten e/of VIP
reis. Evenmin is de organisatie aansprakelijk voor schade van derden, veroorzaakt door aanwezigheid tijdens de genoemde bijeenkomsten.

