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Sportief network event 
voor een dynamische en 

duurzame researchsector 

Wat ? 



Lopen is gezond  
Lamen lopen is teambuilding 

Samen lopen is networking 

Universeel 
Toegankelijk 
 Gemakkelijk 

“Niet enkel het deelnemen maar ook het 
bedrijvenoverschrijdend trainen maakt deel uit van de 

teambuilding en networking 

 Waarom ?  



Economisch dynamisme 
Maatschappelijke verantwoordelijkheid 

Duurzame ontwikkeling 
Gezelligheid 

Welzijn op het werk 
Ploeggeest 

 Waarden   



RESEARCHRUN™ steunt en betrekt  

KanActief 
Sport&als&middel&voor&psychologische,&sociale&en&

fysieke&reïntegra8e&in&het&leven&na&kanker&

Goede doel   



Tom Van  de Cruys, ceo van Lampiris,  
over lopen en duurzaamheid: 

« Aan de loopsport zijn een aantal waarden verbonden die 
ook LAMPIRIS hoog in het vaandel draagt. Zo is er onder 

andere de aandacht voor de natuur en het milieu, de 
solidariteit onder lopers, de toegankelijkheid van de sport en 

het belang om steeds door te zetten ook als het al eens 
moeilijker gaat tijdens een training of een duurloop ».  

Wij willen graag de duurzame dimensie  
van ons event verder uitwerken  

met nieuwe partners 

 Duurzaamheid   



Ziehier de meest doorslaggevende effecten van sport op het  
werk volgens een wetenschappelijk onderzoek  
( S.G. van den Heuvel, H. C. Boshuizen, 2003) 

Ziekteverzuim 
Rugklachten  

Meer ontspannen en minder gestrest personeel 
Meer tevreden personeel 

Gezonder, fitter, productiever personeel 
Gezondheidsbewust imago van uw bedrijf 

Sociale contacten  
Personeelsverloop 

Binding van uw werknemers 
Daling risico op ziektes als hypertensie, diabetes, osteoporose, etc… 

Zelfvertrouwen en motivatie verhogen. 

Return on investment  



Loopwedstrijd per ploeg 
originele formule 

3 x 3km = 18km(!) 

Network event   
drink, prijsuitreiking en  
walking dinner & party 

Business run 



Donderdag 01-10-2015  
17u30-18u30: wedstrijd 

vanaf 19u30: prijzen  
& Walking Dinner  
& after run party   

 Wanneer ?  



Haasrode&Research&Park&

UC&Leuven&Limburg,&Proximus&site&

Interleuvenlaan&12&

3001&Heverlee&

Parcours:&een&lus&van&3.000&m&&

Waar ?  



Loper A loopt 3 rondes 
Loper B sluit bij ronde 2 aan 
Loper C sluit bij ronde 3 aan 

A, B & C lopen samen binnen 

“Een echte wedstrijd:  
borstnummers & tijdsregistratie” 

Niet-lopers: 3km  wandelen +  supporteren 
+ walking dinner 

 Hoe ?  



Klassement per categorie: 
dames, heren, gemengd 

Prijsuitreiking 
Drink & Walking Dinner & Party 

 Prijzen & feesten  



Trainen met je collega’s.  
Schema’s  voor 3, 6 en 9km op website 

Begeleid trainen?  
Bart Delobel (Fitter & Fitter)  

bart@fitterandfitter.be + 32 496 85 64 55 

Training is ook  
teambuilding  
& networking 

 Training  



Het Walking Dinner wordt in een 
duurzaam jasje gestoken en wordt  

verzorgd door traiteur Yves Poffé 
(Engelenburcht).  

Met fijne en smaakvolle gerechten 
zorgen zij voor voor een geslaagd en 

verdiend feest! 

 Walking dinner  



Na&het&Walking&Dinner&neemt&de&DJ&&

de&draaitafel&over&en&is&de&dansvloer&

geopend&voor&een&ANerwork&Party,&&

of&beter,&een&ANerrun&Party&

Afterrun Party 



Pack per team 299€ 
(korting van 10%  

bij inschrijving voor 15-08) 

Bijkomende walking dinner 79€ 
(korting van 10%  

bij inschrijving voor 15-08) 

Degressieve tarieven  

Prijzen exclusief BTW 

 Inschrijvingsgeld  



Eigen website 
Eigen nieuwsbrieven 

VOKA Nieuwsbrief 
Bedrijfsgroeperingen 
Economische media 

Lokale pers 
Ondernemers (VOKA) 

 Media  



 www.researchrun.be  



 Maandblad VOKA  



 Maandblad VOKA  



 Flyers  



greenENERGYRUN™    
(Louvain-La-Neuve/ Lampiris en Siemens) 

2011: 62 teams 
2012: 58 teams 
2013: 92 teams 
2014: 86 teams 
2015: 117 teams 

RESEARCHRUN™   
(Haasrode / Lampiris, Coralius) 

2012: 45 teams 
2013: 69 teams 

2014: 102 teams 

 Onze ervaring  



RESEARCHRUN™*groeit*jaarlijks*met*50%.**
Word*nu*partner*van*dit*bloeiende*event*

RESEARCHRUN™&groeit&al&sinds&de&eerste&edi8e&jaarlijks&

met&50%&en&is&daarmee&op&korte&8jd&een&vaste&waarde&

geworden&in&de&Leuvense&bedrijvenwereld.&De&

organisatoren&en&partners&willen&deze&trend&verder&

zeVen&en&willen&daarom&investeren,&zodat&

RESEARCHRUN™&nog&meer&uitgroeit&tot&een&spor8ef&

trefpunt&voor&de&Leuvense&bedrijvenwereld.&&

Verbind&jouw&naam&aan&dit&event&in&volle&groei&en&

ontdek&onze&partnerformules.&&

 Partner worden  



De partnerschapsformule Bronze is een 
basisformule waarmee uw bedrijf haar 

steun aan RESEARCHRUN™ aangeeft. 
Uw logo komt voor in heel onze 

communicatie en tijdens het event. 

 Bronze 1.500 € 



De&partnerschapsformule&Silver  
kent&3&mogelijkheden:&&

(3500€&excl&BTW+&kost&van&de&stand) 

Formules 
Bevoorrading 

Live Muziek 
Afterparty 

 Silver 3.500 € 



Bevoorrading 

Formule&‘BEVOORRADING’:&Uw&bedrijf&is&sponsor&van&de&

bevoorradingsstand&8jdens&de&loopwedstrijd.&Deze&stand&is&

opgesteld&in&de&zone&van&de&start&en&aankomst.&De&stand&krijgt&de&

kleuren&van&uw&bedrijf.&2&banners&ter&grote&van&een&Heraschek&

staan&achter&de&stand&om&de&stand&af&te&bakenen.&Uw&logo&komt&

ook&op&de&kartonnen&drinkbekers&te&staan,&evenals&een&slogan&of&

mededeling&van&uw&bedrijf.*
Eigen&bestaand&promo8emateriaal&kan&ook&gebruikt&worden&

 Silver 3.500 € 



Live Muziek 

Uw&bedrijf&is&sponsor&van&de&percussionisten&en&hun&stand.&Deze&

stand&wordt&opgesteld&op&de&omloop&waar&de&lopers&de&aankomst&

in&zicht&krijgen&en&waar&de&speaker&de&lopers&in&zicht&krijgt.&De&

stand&krijgt&de&kleuren&van&uw&bedrijf.&2&banners&ter&grooVe&van&

Heraschekken&worden&opgesteld&om&de&stand&af&te&bakenen.&Een&

slogan&van&uw&bedrijf&komt&op&deze&banner.&De&muzikanten&dragen&

een&Tcshirt&in&de&kleuren&van&uw&bedrijf&

Eigen&bestaand&promo8emateriaal&kan&ook&gebruikt&worden&

 Silver 3.500 € 



Afterparty 

Formule&‘AFTERRUN&PARTY’:&Uw&bedrijf&is&sponsor&van&de&

aNerrun&party&die&na&het&walking&dinner&volgt.&Er&wordt&een&

glas&aangeboden&bij&het&begin&van&de&aNerrun&party&door&

uw&bedrijf.&Op&de&drank8ckets&staat&het&logo&en&een&slogan&

van&uw&bedrijf.&De&DJctafel&wordt&gekleurd&met&een&banner&

met&uw&logo."
Eigen&bestaand&promo8emateriaal&kan&ook&gebruikt&

worden&

 Silver 3.500 € 



Alle*Silver*formules*omvaCen*ook*
volgende*elementen: 

•  Het&logo&van&uw&bedrijf&in&al&onze&communica8es&

•  Het&logo&van&uw&bedrijf&op&het&Tcshirt&dat&elke&

deelnemer&ontvangt&

•  Een&ar8kel&specifiek&over&uw&bedrijf&in&onze&

newsleVer&

•  Eén&gra8s&ploeg&(wedstrijd&en&walking&dinner)&

 Silver 3.500 € 



Kosten (indicatieve prijzen) 
Budget te bespreken 

Eigen bestaand promotie materiaal kan ook 
gebruikt worden 

•  1 banner 3,5mx2m: 60€  
•  1 banner Kubus: 1x2m 120€ 
•  grafisme: 60€/uur  
•  1000 drinkbekers: 420€ 
•  Live muziek: 350€ 
•  DJ: 350€ 
•  Prijs per aangeboden consumptie: 2,5€ 

 Silver 3.500 € 



Een aangepaste partnerschapsformule ?  

 Klanten uitnodigen op wedstrijd of walking dinner 
 Animatie sponsoren op het parcours 

Studenten KUL uitnodigen 
Over een stand of een VIP-hoek beschikken 

Wij staan open voor al uw voorstellen! 

 Partner op maat 



Plaatsing van een banner  
aan uw bedrijf: 

•  Hek 3,5mx2m of 
•  Kubus 1mx2m 

Met uw logo + opschrift  
‘uw bedrijf’  loopt mee 

Word ambassadeur 



P&L Initiatives 
Michaël Lucas 

michael@researchrun.be 
+ 32 478 56 35 34 

Fitter & Fitter 
Bart Delobel 

bart@fitterandfitter.be 
+ 32 496 85 64 55 

 Initiatief & organisatie 


