PUBLICITEIT EN PROMOTIE
TV en publiek gericht
Publiek gericht
Commerciële en promo zone bij de ingang
Grote schermen langs het parcours (ook voor publiciteit)
Video wall en TV schermen in VIP dorp (ook voor publiciteit)
Publiekstenten
Publicaties
Affiches
Inkom-, parkeer- en VIP kaarten
Polsbandjes
Badges medewerkers en houtouw
Website www.cyclocross-oostmalle.be
VIP brochure

Ter bescherming van het milieu worden flyers of strooibriefjes niet toegelaten op de parkings.

DE FORMULES
Partner: 25.000,- € (excl. BTW)














Merk of bedrijfsnaam in titel: Internationale Sluitingsprijs xxxxxx
Exclusiviteit in de sector
TV gerichte reclame (150 meter in exclusieve zones)
Mogelijkheid tot plaatsen van beachvlaggen, heras doeken e.d. (min. 8, max. 12)
Mogelijkheid tot plaatsen van 2 opblaasbare structuren (inflatables)
Vermelding op
o VIP en inkomkaarten
o Flyers
o Website www.cyclocross-oostmalle.be
o TV schermen in de VIP ruimtes
o Reuzenschermen langs het parcours
o Affiches
o Promo boekje
Vermelding door speaker tijdens het event
Logo op podium en interview ruimte
Aanwezigheid en betrokkenheid bij podiumceremonie
Promo op het terrein en in de commerciële zone
32 VIP lunch kaarten (bijkomende kaarten met korting, volgens bestek)
80 inkomkaarten

Hoofdsponsor: 7.500,- € (excl. BTW)
o TV gerichte reclame ca. 75 meter (ook in bochten)
o Mogelijkheid tot plaatsen van beachvlaggen, heras doeken e.d. (min. 4, max. 8)
o Vermelding op
o VIP en inkomkaarten
o Flyers
o Website www.cyclocross-oostmalle.be
o TV schermen in de VIP ruimte
o Reuzenschermen langs het parcours
o Affiches
o Promo boekje
o Promo op het terrein en in de commerciële zone
o 8 VIP lunch kaarten (bijkomende kaarten volgens bestek)
o 20 inkomkaarten

Nevensponsor: 3.500,- € (excl. BTW)
o
o
o
o
o

TV gerichte reclame ca. 25 meter
Vermelding in promo boekje
Promo in de commerciële zone
4 VIP lunch kaarten (bijkomende kaarten volgens bestek)
10 inkomkaarten

CONTACT
Wieler Supportersclub Oostmalle vzw.
P/a Antwerpsesteenweg 218
2390 Westmalle
03/312.00.96
Voor sponsoring, publiciteit, VIP arrangementen en algemene informatie, of voor een pakket
samengesteld en aangepast aan uw wensen:
Louis Van den Eynde
Antwerpsesteenweg 218
2390 Westmalle
a.vandeneynde@skynet.be
0495/22.90.91
Mon Leys
Haard 13
2390 Oostmalle
mon.leys@contromon.be
0485/55.03.25
Detlev Van den Eynde
Zoerselbaan 41
2390 Westmalle
vip@cyclocross-oostmalle.be (VIP arrangementen)
0470/13.16.45
Kris Vantilt
Timmermanslei 21A
2280 Grobbendonk
Kris.vantilt@telenet.be
0473/54.20.31
Of
info@cyclocross-oostmalle.be (algemeen)

