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Team Djinti is een kleinschalige endurancestal in

Overijssel. Sinds 1985 zijn wij actief in de endurancesport -

het rijden van lange afstanden te paard (tot wel 160

kilometer op een dag).

Naast het deelnemen aan wedstrijden hebben wij ook een

aantal evenementen georganiseerd waaronder het FEI

Endurance World (YJ) & European Championship 2021.

O V E R  O N S

Social  Media

E N D U R A N C E
M E M O R I E S

Omdat de endurancesport in Nederland een relatief

onbekende tak van paardensport is proberen wij er via

Social Media meer mensen kennis mee te laten maken.

Onder de naam Endurance Memories geven wij op

Instagram, YouTube en Facebook mensen een kijkje

achter de schermen. We laten zien hoe wij de paarden

voorbereiden op wedstrijden, hoe het is om deel te nemen

aan (internationale) endurance wedstrijden en hoe

belangrijk het is om "lol met je knol" te hebben.



ENDURANCE
WAT IS HET?

Endurance is het rijden van lange afstanden met je

paard over uitgezette routes van tussen de 20 en

maximaal 160 kilometer op een dag. Zowel ruiter als

paard moeten fit zijn om deze afstanden af te kunnen

leggen. Het paard wordt om de ongeveer 30km

gecontroleerd door een dierenarts. De taak van de ruiter

is om het paard goed te begeleiden over de (technische)

routes. Het groomteam helpt de ruiter en het paard

door o.a. koelflessen en drinkwater aan te bieden.

PAARDENWELZIJN
HORSE COMES FIRST

"To finish is to win" staat altijd voorop. Het

beste uit je paard halen door het

management aan te passen aan de behoefte

van het paard en zo te zorgen voor een

happy athlete.

De endurancesport bekender maken in

Nederland. Dat is ons doel. Wij willen graag

mensen laten zien hoe mooi de sport kan zijn

en hoe het mogelijk is om (op een

paardvriendelijke manier) deel te nemen aan

deze wedstrijden. 

"Samen genieten van de natuur en rijden op

plekken waar je anders nooit zou komen."

De toekomst  van de

E N D U R A N C E
S P O R T



GOUD
SPONSORPAKKET

Maandelijks 1 foto post op Facebook &

Instagram (om en om in story en dan in de

grid) met vermelding bedrijfsnaam/ product

Maandelijks 1 reel met vermelding

bedrijfsnaam/ product op Instagram

Logo op onze website

Logo op wedstrijd/ trainingsshirts

Logo op trailer

Logo op paardendekens

> €500 per maand

ZILVER
SPONSORPAKKET

Maandelijks 1 foto post op Facebook &

Instagram (om en om in story en dan in de

grid) met vermelding bedrijfsnaam/ product

Maandelijks 1 reel met vermelding

bedrijfsnaam/ product op Instagram

Logo op onze website

€300 per maand



BRONS
SPONSORPAKKET

Maandelijks 1 foto post op Facebook &

Instagram (om en om in story en dan in de

grid) met vermelding bedrijfsnaam/ product

Logo op onze website

€100 per maand

ONDERSTEUNER
SPONSORPAKKET

Logo op onze website

Afhankelijk van de waarde van de producten

meer mogelijk

Natura of <€100 per maand


