
Een select deel van de deelnemers op het parcours én onbeperkte deelname aan de virtuele editie.
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Verdeling fysiek en virtueel

U stelt een maximaal aantal deelnemers voor het parcours. U maakt de 

verdeling op basis van registratiedatum óf u geeft de deelnemers zelf 

de keuze.  

Inschrijven via uw reguliere systeem

Open uw reguliere inschrijving. U levert ons simpelweg het 

inschrijfbestand aan voor de organisatie van de virtuele editie. Het is 

vaak mogelijk verschillende inschrijftarieven te hanteren voor de editie 

op de weg en de virtuele editie.  

Gepersonaliseerd startbewijs

Alle deelnemers ontvangen een startnummer op 

naam om tijdens hun deelname op te spelden. Virtuele 

deelnemers ontvangen hun startnummer digitaal óf 

per post: aan u de keuze. Leuk om te posten op social 

media!



Helpdesk virtuele deelnemers

Tijdens het evenement bent u zelf op locatie. 

PROM’ES beheert de helpdesk voor de virtuele deelnemers.

Alle vragen worden correct en snel beantwoord.

Uitslagen

Gezien de verschillen in weers- en parcoursomstandigheden ligt het voor de 

hand om te werken met een klassement voor het evenement op de weg en 

een klassement voor de virtuele editie. Twee podiums, tweemaal ereprijzen. 

Een gecombineerde uitslag is uiteraard ook een optie.

Parcoursbeleving
virtuele deelnemers

Virtuele deelnemers voltooien hun evenement met de 

speciale live tracking app. Optioneel projecteren we uw 

virtuele deelnemers op uw fysieke parcours.



Wat u álle deelnemers kunt bieden

Op de weg of virtueel: maak er een

onvergetelijke editie van voor alle deelnemers!

✔  Gepersonaliseerd startbewijs

✔  Officiële uitslag

✔  Unieke medaille

✔  Finishcertificaat

Plan B
Indien de coronamaatregelen (lokaal) worden verscherpt, organiseert u het 

evenement geheel virtueel. Vermeld uw voorwaarden duidelijk en transparant 

op uw website/inschrijfpagina. Dat voorkomt teleurstelling en onbegrip.

Medaille verzendservice

Maak gebruik van onze medaille verzendservice om uw 

deelnemers aan de virtuele editie te belonen. Speciaal formaat 

envelop met custom made full colour opdruk.

Meer info?

Bel: 0184-64 22 88

of mail

info@prom-es.nl


