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De deelnemers starten op zondag 7 juni 2020 en gaan via unieke routes door verschillende 
landen om op zaterdag 13 juni de Cannonball Run 3000 Rally op een verrassende locatie te 
eindigen. 

DE CANNONBALL RUN 3000 LIFESTYLE RALLY - IS HIER!

In 2020 zal de tweede editie van de Cannonball Run 3000 Lifestyle Rally plaatsvinden, met 
geweldige auto’s, fantastische deelnemers, Internationale autoshows en business 
evenementen in verschillende landen, geniet elke avond van een heerlijk diner en verblijf in 
de meest luxe locaties van Europa. 

Exclusieve auto’s
Fantastische feesten
Unieke locaties
Netwerkmogelijkheden
Onvergetelijke ervaringen

Luxe hotels
Top entertainment
Uitdagingen onderweg
Adembenemende routes
Wereldwijde media-aandacht

CANNONBALL RUN 3000
LIFESTYLE RALLY ADVENTURE

WIJ BRENGEN AUTOLIEFHEBBERS 
EN MERKEN BIJ ELKAAR



‘HET IS EEN RALLY, GEEN RACE!’

Deelnemers, passagiers en de Cannonball Run 3000 Rally ambassadeurs gaan op een 
Europese tour vol verrassende uitdagingen. U komt, na het passeren van de checkpoints, aan 
bij de luxe hotels. Hier wordt u ontvangen door de organisatie van de Cannonball Run 3000 
Rally. Komt uw team aan het einde van de rally het dichtst bij de gemiddelde snelheid en het 
aantal benodigde punten? Dan mag u zich de winnaar van de Cannonball Run 3000 Rally 
noemen!

De Cannonball Run 3000 Rally is voor liefhebbers van exotische, klassieke, getunede 
auto’s en oldtimers. Daarmee heeft de Cannonball Run 3000 Rally voor iedere auto- en 
reisliefhebber wat unieks te bieden.

Meer informatie over deelname en arrangementen vindt u op
CANNONBALLRUN3000.COM

Autoliefhebbers en travel fans kunnen zich jaarlijks inschrijven om deel te nemen aan het 
zevendaagse Cannonball Run 3000 Luxury & Lifestyle Rally avontuur. 
 
In 2020 kunnen maximaal 70 teams participeren en genieten van geweldige routes, exclusieve 
voertuigen, adembenemende locaties, uitgebreide ontbijten, lunches, heerlijke diners, 
luxueuze prijzen en top entertainment. Als deelnemer zult u genieten van de internationale 
belangstelling die de rally met zich meebrengt, terwijl u strijdt om prachtige prijzen.

7 daagse avontuur
Maximum 70 teams
Unieke locaties
Incl. ontbijt, lunch en diner

Exclusieve prijzen
Entertainment & feesten
Adembenemende routes
Dagelijkse rust & checkpoints

CANNONBALL RUN 3000 
LIFESTYLE RALLY



Jaarlijks zal de Cannonball Run 3000 Rally vanuit de Supercar Show van start gaan. Deze 
exclusieve show wordt georganiseerd voor bezoekers van alle leeftijden. Tijdens de show 
kan men kennismaken met de rallydeelnemers, autobezitters, bedrijven, entertainment, 
merkpromoties en lokale- als internationale beroemdheden. Tevens kan men genieten van 
entertainment, merkpromoties en wereldwijde media-aandacht. Een unieke kans voor 
bedrijven, sponsoren en autobezitters om hun product, service of merk te promoten.

De Cannonball Run 3000 rally, wordt na de Supercar Show feestelijk geopend. 

Merkpromoties
Catering
Live entertainment
Meet & greets

Openingsfeest
Supercar Show
Wereldwijde media-aandacht
Bedrijven stands

CANNONBALL RUN 3000
SUPERCAR SHOW

EEN FESTIVAL VOL ACTIE 
VOOR IEDEREEN



Na een gezellige dag rijden, zullen de teams - dagelijks aankomen op prachtige luxe locaties waar 
u en uw bolide worden ontvangen door de Cannonball Run 3000 organisatie en hostesses. Om u een 
zorgeloze avond te garanderen zorgt de security voor uw auto. 

Bij aankomst genieten de deelnemers en media van een welkomstdrankje, luxe kamers, heerlijke 
maaltijden, presentaties en eersteklas entertainment. Op de laatste locatie zal de Cannonball 
Run 3000 organisatie een -   lokaal VIP-feest organiseren voor de deelnemers, internationale media, 
sponsoren en lokale genodigden. Hier zullen tevens de winnaars van de Cannonball Run 3000 Rally 
bekend gemaakt worden en hun prachtige prijzen in ontvangst nemen.

Dagelijkse samenvatting
Heerlijke maaltijden
Live shows

Sponsor presentaties
Exclusieve prijzen
Top DJ’s

EEN AVOND
DIE JE NIET WILT MISSEN

CANNONBALL RUN 3000
BUSINESS EVENTS & 

LUXURY PARTIES 



ENJOY THE RIDE…

EUROPEAN ADVENTURE OF A LIFETIME
FASTEN YOUR SEATBELTS FOR THE DRIVE OF YOUR LIFE!

CANNONBALL RUN 3000, The Netherlands.
WWW.CANNONBALLRUN3000.COM / INFO@CANNONBALLRUN3000.COM

WORD
PARTNER

De organisatie van Cannonball Run 3000 heeft een uitgebreid sponsorpakket 
samengesteld. Hiermee bieden wij onze sponsoren en partners een exclusieve en unieke 
manier om hun producten en merken zowel nationaal als internationaal te promoten.

Word partner:
Geïnteresseerd om partner te worden van een Cannonball Run 3000 evenement? Eén van 
onze accountmanagers zal met veel plezier alle beschikbare mogelijkheden samen met u 
doornemen.
 
Voor ons uitgebreide sponsorpakket, kunt u terecht op www.cannonballrun3000.com
 
Geïnteresseerd in een op maat gemaakt voorstel? Stuur dan een mail naar
business@cannonballrun3000.com


