
 

 

 
12/09/2019  

UCLL Haasrode  
 

WORD  PARTNER   
 

 
Beste nieuwe partner,  
 
De RESEARCHRUN™ (12/09), die dit jaar er aan zijn 8ste editie toe zal zijn, is voor de Leuvense 
bedrijven een klassieker geworden. Elk jaar nemen tussen 300 en 400 werknemers (merendeels uit 
het Haasrode Research Park) midden september deel aan de sportbijeenkomst : een gezonde en 
dynamische teambuilding en networking ervaring waar samenhang, solidariteit en plezier troef zijn. 
Overigens brengen de deelnemers aan RESEARCHRUN ook steun aan revaliderende 
kankerpatienten dankzij financiële steun aan KanActief.  
 
In 2018 hebben we onze formule wat aangepast om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de 
bedrijven (via C-Valley) : 
1/ een wandeltocht met aperitief langs het parcours van de lopers werd voor het eerst georganiseerd 
en verzamelde meteen 60 deelnemers ; 
2/ het buffet werd losgekoppeld van de wedstrijd en de wandeling ; ongeveer 50% van het totaal 
aantal deelnemers opteerde voor de soft formule (zonder buffet).  
 
Deze 2 aanpassingen blijven in 2019. Voor het overige komen er geen substantiële wijzigingen, wel 
enkele kleine verbeteringen.   
 
Wij genieten steun van de Stad Leuven, VOKA, C-Valley, de Sportprakti jk en UCLL 
(en zi jn deze partners hiervoor heel dankbaar). Zonder f inanciële sponsoring is het 
ons echter niet mogeli jk het event te laten plaatsvinden, vandaar deze dringende 
oproep. Op 15 apri l  besl issen we de RESAERCHRUN al dan niet te organiseren. We 
moeten minimum 10.000 € sponsoring samenbrengen.  
 
Zie hieronder de 2 partnerschapsformules en kies hetgene het best bij je bedrijf past. Indien je als 
partner bijzondere verwachtingen hebt bekijken we dit graag samen. Onze aanpassingsvermogen is 
groot ! 
 
Sportieve groet ! 
 
Bart (0496 85 64 55) & Michaël (0478 56 35 34) 
www.researchrun.be 



 

 

 
 
 
 
 
 

COOL PARTNERSHIP BOLD PARTNERSHIP 
1250 € excl BTW 3650 excl BTW 

 
• Logo in RR nieuwsbrieven1 
• Logo op RR website 
• Logo op RR banners (small) 
• Spandoeken3 op de omloop 
• Spandoeken/beachflags3 in de zaal 

 
 

 
• Logo in RR nieuwsbrieven1 
• Logo op RR website 
• 1 artikel2 in RR nieuwsbrief & website 
• Logo op RR banners (large) 
• Spandoeken/beachflags3 aan de 

aankomstzone 
• Spandoeken/beachflags3 in de zaal 
• Logo op alle foto’s van de RR 
• Logo op de RR T-Shirt 
• Deelname Partner Prijsuitreiking  
• Workshop « gezond eten en beter 

lopen » (food2run)4 
• Workshop start2run5 
• 7 trainingen voor starters5 
• Korting op prijs test & hertest voor 

starters6  
• 3 full & 6 soft inschrijvingen 

 
 
 
 
1  4 nieuwsbrieven voor de RR en 1 nieuwsbrief na de RR 
2   Artikel wordt door de Partner klaargemaakt – heeft het over de Partner en welzijn op het werk 
3   Het promotiemateriaal (met identificatie) wordt door de Partner geleverd en afgehaald en wordt door RR geplaatst.  
4  Door Renata Rehor, auteur van het boek food2run  
5  De bedoeling met deze workshop en de 7 trainingen is werknemers die niet lopen aan te zetten en te begeleiden bij hun 
eerste loopervaringen. Het zijn zij die de coaching het meest nodig hebben en het is met hun « move » dat uw bedrijf het meest 
zal winnen. De workshop en de trainingen worden door Fitter&Fitter (Bart Delobbel en zijn sportcoaches) gegeven.    
4 5  De workshops staan open voor de werknemers van de RR partners en worden per bedrijf georganizeerd. De looptrainingen 
staan open voor de loopstarters, werknemers van de RR partners  en worden gezamellijk georganiseerd.  De workshops zullen 
in mei plaats vinden en de trainingen in juni, juli, eind augustus en begin september. 
6  Test (voor de start van de trainingssessie) en hertest (na de trainingssessie) gebeuren, per 2 personen, bij de Sportprakti jk 
aan het Research Park. 50% korting op de kostprijs (115€ + 95€).  


