De grootste
Business Loop
in de regio

doet uw bedrijf al mee?

n

We hebben er met z’n allen meer dan twee jaar op moeten
wachten maar op 13 maart 2022 gaan we ervoor:
De 56e editie van de 20 van Alphen! Eén van de oudste
hardloopevenementen van ons land en het grootste
sportevenement van Alphen aan den Rijn en regio.
De 20 van Alphen is nog steeds populair en daar zijn wij als
organistatie trots op!

a twee jaar kunt u nu eindelijk weer eens een sportieve uitdaging
aangaan samen met uw collega’s en zakelijke relaties. Weg met
die Zoom en Teams meetings maar weer heerlijk 5, 10 of 20KM hardlopen
in de 20 van Alphen! Weer samen over de finish, hoe mooi is dat?
De Blanksma Business Loop is één van de grootste business lopen op de
Nederlandse hardloopkalender. Een goede zaak, want hardlopen is niet
alleen business: het is vooral leuk en gezond om met collega’s, relaties en
klanten deel te nemen aan een groot evenement als de 20 van Alphen.
Hardlopen geeft ook zakelijk gezien veel plezier. Collega’s vormen met
elkaar trainingsgroepen, het draagt bij aan een vitale werkomgeving
en het helpt u in uw netwerk en carrière. Een evenement als de 20
van Alphen fungeert voor uw bedrijf als een prima medium voor uw
communicatie.

Blanksma Business Loop
Dit jaar mogen we voor de 7e keer de Blanksma Groep verwelkomen
als sponsor van de Business Loop. Met haar sponsoring geeft de
Blanksma Groep aan het belangrijk te vinden wat ons evenement voor
het bedrijfsleven betekent, mede doordat het bedrijf zelf meeloopt op de
verschillende afstanden van ons evenement.
Team
Hardlopen in een bedrijfsteam is goed voor het bedrijf én gezellig voor de
werksfeer. Ook in uw bedrijf of organisatie zullen hardlopers aanwezig zijn
die ongetwijfeld met een groep collega’s een team willen vormen. De 20
van Alphen is daar een uitstekende gelegenheid voor!
Wij zorgen ervoor dat u en uw collega’s op 13 maart 2022 een geweldige
dag hebben. Het enige dat u nog hoeft te doen is met uw business team(s)
aan de start van de Blanksma Business Loop te verschijnen!

Hardlopen is niet alleen business,
hardlopen geeft ook zakelijk veel plezier

De 20 van Alphen biedt deelnemers van de Blanksma Business Loop:
• Speciale ontvangst in het Blanksma Business Centrum in theater
Castellum aan het Rijnplein, vlakbij het start-/finishgebied
• Bewaakte tassengarderobe
• Exclusieve startpositie voor business lopers in het startgebied
• Ruimte voor bedrijfsspandoek in het Blanksma Business Centrum
• Vermelding van bedrijfsnaam, -logo en link naar uw website op
www.20vanalphen.nl
• Vermelding van uw deelname op onze Facebookpagina
• Prijzen voor snelste business teams én snelste lopers van de business
teams van alle afstanden (gebaseerd op bruto eindtijden)
• Massage/verzorging in het Blanksma Business Centrum door
Kruijdenberg Fysiotherapie en FysioFit
• Toegang tot de Blanksma Business Borrel in theater Castellum
• Twee consumptiebonnen per deelnemer
Verder is er een speciale verrassing voor de eerste 1000 deelnemers die
zich aanmelden voor de Blanksma Business Loop!

Business team
Een business team bestaat uit minimaal 5 en maximaal 10 lopers (m/v). Per
team kan worden gekozen uit de verschillende afstanden: 5KM, 10KM of
20KM. Uiteraard kunt u met meerdere teams inschrijven.
Business teams worden geformeerd door een bedrijf, instituut, organisatie,
vereniging of gemeente. Vergeet ook niet aan relaties en klanten te
denken! Steeds meer bedrijven nodigen klanten en relaties uit om er
samen een leuke en vooral sportieve dag van te maken!
Kosten
De kosten voor het eerste business team bedragen 350 euro. Voor elk 2e
en volgend team bedragen de kosten 300 euro.
Geniet nu van de voorinschrijf korting van 50 euro per team als u uw
business team voor 1 januari 2022 aanmeldt!
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW

Maak uw deelname extra leuk!
Geniet met collega’s, relaties en klanten

Maak uw deelname aan de Blanksma Business Loop
extra leuk en maak gebruik van de verschillende
extra mogelijkheden!
•
•
•
•
•

Digitale teamfoto’s
Dry-fit Running Shirt editie 2022 met eigen bedrijfslogo
Bedrijfsspandoek in het start-/finishgebied
Bedrijfslogo op de video wall in het start-/finishgebied
Bedrijfslogo in de digitale nieuwsbrief aan alle deelnemers van de
20 van Alphen

De extra mogelijkheden zijn aan te
geven op het inschrijfformulier.
Uw bedrijf is er in 2022 toch ook bij? Geef uw business team(s) direct
op en geniet met collega’s, relaties en klanten van Alphens grootste
sportevenement!
Schrijf uw business team(s) in voor woensdag 22 februari 2022
via de inschrijfbutton op www.20vanalphen.nl.
Met sportieve groet,
Ronald Meijer
Coördinator Blanksma Business Loop
20 van Alphen
business@20vanalphen.nl
www.20vanalphen.nl

De grootste Business Loop in de regio!
Meerdere teams, verschillende afstanden

