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VESTINGCROSS HULST

Vestingcross / Brico Cross Hulst
De eerste editie van de Vestingcross / Brico Cross Hulst op 12 februari 2017 was meteen een voltreffer. Meer
dan 10.000 toeschouwers zagen live hoe Mathieu van der Poel over de Hulsterse wallen dartelde en er een
ware demonstratie van maakte. Een veelvoud daarvan (bijna 800.000 mensen) volgde de wedstrijd live op
televisie via VTM en Omroep Zeeland. Het unieke kader – Hulst is één van de best bewaarde vestingsteden van
Nederland –, de opperbeste sfeer en het gevarieerde parcours zorgden dat de verwachtingen ruimschoots
werden overtroffen. De complimenten van de renners na afloop logen er dan ook niet om. Na een algemeen
positieve evaluatie is Hulst klaar om de komende jaren alleen maar te groeien als wedstrijd. Het parcours
wordt lichtjes aangepast. Daardoor ondervindt de publieksstroom geen hinder meer van de passage bij de
Dubbele Poort. Start en finish verhuizen van de Tivoliweg naar de Glacisweg. Verder komt er een tweede
brug naast de Dubbele Poort. Alles om de duizenden toeschouwers op een vlotte en toegankelijke manier
te kunnen laten genieten van de Vestingcross. De vorige editie heeft bewezen dat Hulst en veldrijden een
perfecte tandem vormen, Net als de sport zelf, hebben ook wij als stad heel wat te bieden.

Om als meest Vlaamse stad van Nederland voor een dag als thuisbasis mogen functioneren voor één van
de populairste sporten van het moment, blijft een hele eer. Het is de uitgelezen mogelijkheid om Hulst aan
Vlaanderen en Nederland te tonen. Opnieuw zijn heel wat toppers uit het veldrijden present om zich op
zondag 18 februari met elkaar te meten op de Hulsterse vestingwerken. Het belooft alleszins ook dit keer
een niet te missen evenement te worden. Als stad staan wij dan ook ten volle achter dit initiatief. Voor u
als potentiële VIP gast of sponsor, heeft de organisatie een uitgebreid aantal mogelijkheden uitgewerkt. Op
deze manier bieden zij u de kans om de Vestingcross op een unieke wijze te beleven. En om uw bedrijf - net
als de Vestingcross zelf - verder op de kaart te zetten.

Zondag 18 februari 2018 wordt opnieuw een topdag voor het veldrijden én voor Hulst, daar kunt u van op
aan!

Jan-Frans Mulder - Burgemeester Hulst
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VESTINGCROSS HULST

VESTINGCROSS VIP LUNCH		

12u - 18u

De Vestingcross VIP lunch laat u vlakbij start & finish - daar waar de uiteindelijke
winnaar over de streep rijdt - genieten van een overheerlijk, uitgebreid en stijlvol VIP
buffet. Wij serveren u en uw gezelschap die dag een hoogwaardige VIP lunch. De VIP
parking wordt vanaf 10u00 opengesteld. Bovendien heeft u ook toegang tot de VIP
Reception na afloop van de wedstrijd.

Het Vestingcross VIP Lunch programma ziet er als volgt uit:

12u00		

Verwelkoming met aperitief & amuses in de stijlvol aangeklede VIP-tent

12u30		

Opening buffetten

15u00		

Start Vestingcross / Brico Cross Hulst voor eliterenners & U23

16u00		

VIP Reception met uitgebreid aanbod hapjes en open bar

18u00		

Einde VIP formule

Prijs:		

165 € per persoon (excl. BTW)

Reservatie: info@vestingcross.nl

*Wijnen, water, bieren, frisdrank en koffie tijdens de lunch zijn inbegrepen
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VESTINGCROSS HULST

VESTINGCROSS VIP RECEPTION		

14u30 - 18u

U beleeft de elitewedstrijd vanuit de Vestingcross VIP tent, gelegen vlakbij de
start- en finishzone. Na afloop van de elitewedstrijd voorziet de organisatie van de
Vestingcross in een afsluitende VIP Reception. Tijdens deze receptie kunt u genieten
van een uitgebreid aanbod aan culinaire hapjes én een open bar. Tussendoor heeft u
uitgebreid de mogelijkheid om te netwerken en na te kaarten over de zonet afgelopen
Vestingcross / Brico Cross Hulst. Uiteraard is een VIP parkingkaart per twee personen
inbegrepen in deze formule.

Het Vestingcross VIP Reception programma ziet er als volgt uit:

14u30		

Verwelkoming in de VIP Reception ruimte

15u00		

Start Vestingcross / Brico Cross Hulst voor eliterenners & U23

16u00		

VIP Reception met uitgebreid aanbod hapjes en open bar

18u00		

Einde VIP formule

Prijs:		

85 € per persoon (excl. BTW)

Reservatie: info@vestingcross.nl
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VESTINGCROSS HULST

Sponsorformules
De Vestingcross / Brico Cross Hulst biedt aan zowel grote, middelgrote als kleinere bedrijven
de uitgelezen mogelijkheid om zich te tonen aan het grote publiek. Niet alleen op het terrein
maar ook via de live verslaggeving op tv. Tegelijk kunt u klanten, medewerkers of zakenrelaties
vergasten op een meer persoonlijke, unieke beleving van het veldrijden.

Om aan ieders publicitaire en/of budgettaire verwachtingen te kunnen voldoen, voorzien wij
een uitgebreid aanbod aan sponsorformules. U komt er alles over te weten op de volgende
pagina’s.

De cijfers van de vorige Vestingcross liegen er met méér dan 10.000 toeschouwers on site
en bijna 800.000 televisiekijkers niet om! Promotioneel doen wij ook dit jaar het nodige om
de Vestingcross / Brico Cross Hulst voldoende in de kijker te zetten zowel in aanloop naar,
tijdens als na afloop van de wedstrijd:

- Live-uitzending van de Vestingcross op VTM met een vooruitblik in het avondnieuws
daags voor de wedstrijd én het middagnieuws op de dag van de wedstrijd. In Nederland
kunt u de wedstrijd bekijken via Omroep Zeeland.
- Voldoende media-aandacht in zowel gedrukte als audiovisuele media
- Advertenties in en op de mediums van onze print mediapartner
- Affiches en flyers worden wijd verspreid, op voorverkooppunten en bij onze sponsors
- Via onze eigen website www.vestingcrosshulst.nl en diverse sociale media
- Onze verschillende sponsorformules bieden uw onderneming voldoende mogelijkheden
om zichtbaar aanwezig te zijn op en rond het terrein op de wedstrijddag.
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VESTINGCROSS HULST

VESTINGCROSS EXCLUSIVE SPONSOR
- uw bedrijfsnaam als naamsponsor van de Vestingcross
- 100 VIP LUNCH kaarten
- 50 VIP parking kaarten
- zichtbare aanwezigheid van uw bedrijfsnaam of logo in de VIP-tent
- toegang tot de afsluitende VIP Reception met uitgebreide mogelijkheid tot netwerken
- gepersonaliseerde uitnodiging voor uw gasten op naam van uw onderneming
- uw logo op de VIP uitnodigingen
- uw logo op affiches en flyers
- uw logo op het persdossier
- uw logo op het podium
- uw logo in de start- en aankomstzone
- uw logo met link op www.vestingcrosshulst.nl
- visibiliteit op (inter)nationale televisie: uitzending op VTM & Omroep Zeeland
- visibiliteit op het parcours dankzij 150 meter banners*
- mogelijkheid tot het plaatsen van een publicitaire stand rond het parcours/VIP area

Prijs:		

25000 € (excl. BTW)

Reservatie: info@vestingcross.nl

*Alle promotiemateriaal dient tijdig en in overleg met de organisatie aangeleverd te worden
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VESTINGCROSS HULST

VESTINGCROSS VIP RECEPTION SPONSOR
- uw bedrijf als naamsponsor van de afsluitende Vestingcross VIP Reception
- 20 VIP LUNCH kaarten
- 50 VIP RECEPTION kaarten
- 50 VIP parking kaarten
- zichtbare aanwezigheid van uw bedrijfsnaam of logo in de VIP Reception-tent
- gepersonaliseerde uitnodiging voor uw gasten op naam van uw onderneming
- uw logo op de VIP uitnodigingen
- uw logo op affiches en flyers
- uw logo op het persdossier
- uw logo op het podium
- uw logo in de start- en aankomstzone
- uw logo met link op www.vestingcrosshulst.nl
- visibiliteit op (inter)nationale televisie: uitzending op VTM & Omroep Zeeland
- visibiliteit op het parcours dankzij 100 meter banners*
- mogelijkheid tot het plaatsen van een publicitaire stand rond het parcours/ VIP area

Prijs:		

12500 € (excl. BTW)

Reservatie: info@vestingcross.nl

*Alle promotiemateriaal dient tijdig en in overleg met de organisatie aangeleverd te worden
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VESTINGCROSS HULST

VESTINGCROSS PLATINUM SPONSOR
- 20 VIP LUNCH kaarten
- 10 VIP parking kaarten
- zichtbare aanwezigheid van uw bedrijfsnaam of logo in de VIP ruimtes
- toegang tot de afsluitende VIP Reception met uitgebreide mogelijkheid tot networking
- uw logo op de VIP uitnodigingen
- uw logo op affiches en flyers
- uw logo op het persdossier
- uw logo op het podium
- uw logo in de start- en aankomstzone
- uw logo met link op www.vestingcrosshulst.nl
- visibiliteit op (inter)nationale televisie: uitzending op VTM & Omroep Zeeland
- visibiliteit op het parcours dankzij 80 meter banners*
- mogelijkheid tot het plaatsen van een publicitaire stand rond het parcours/VIP area

Prijs:		

8000 € (excl. BTW)

Reservatie: info@vestingcross.nl

*Alle promotiemateriaal dient tijdig en in overleg met de organisatie aangeleverd te worden
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VESTINGCROSS HULST

VESTINGCROSS GOLD SPONSOR
- 10 VIP LUNCH kaarten
- 5 VIP parking kaarten
- uw bedrijfsnaam of logo op scherm in de VIP ruimtes
- toegang tot de afsluitende VIP Reception met uitgebreide mogelijkheid tot networking
- uw logo op affiches en flyers
- uw logo op persdossier
- uw logo met link op www.vestingcross.nl
- visibiliteit op internationale televisie: uitzending op VTM & Omroep Zeeland
- visibiliteit op parcours dankzij 50 meter banners*
- mogelijkheid tot plaatsen van publicitaire stand rond het parcours

Prijs:		

4000 € (excl. BTW)

Reservatie: info@vestingcross.nl

* Alle promotiemateriaal dient tijdig en in overleg met de organisatie aangeleverd te worden
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VESTINGCROSS SILVER SPONSOR
- 5 VIP LUNCH kaarten OF 10 VIP Reception kaarten, inclusief VIP parking kaarten
- uw bedrijfsnaam of logo op scherm in de VIP-ruimtes
- toegang tot de afsluitende VIP Reception met uitgebreide mogelijkheid tot networking
- uw logo met link op www.vestingcross.nl
- visibiliteit op (inter)nationale televisie: uitzending op VTM & Omroep Zeeland
- visibiliteit op het parcours dankzij 10 meter banners*

Prijs:		

2500 € (excl. BTW)

Reservatie: info@vestingcross.nl

*Alle promotiemateriaal dient tijdig en in overleg met de organisatie aangeleverd te worden
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VESTINGCROSS HULST

VESTINGCROSS BUSINESS SPONSOR
- 10 VIP Reception kaarten
- 5 VIP parking kaarten
- uw bedrijfsnaam of logo op scherm in de VIP Reception ruimte
- uitgebreide mogelijkheid tot netwerken
- uw logo met link op www.vestingcross.nl

Prijs:		

1500 € (excl. BTW)

Reservatie: info@vestingcross.nl
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VESTINGCROSS HULST

VESTINGCROSS SPONSORING OP MAAT
Naast de vaste sponsorpakketten bieden wij ook andere mogelijkheden om uw bedrijf
in de kijker te zetten of uw klanten/relaties te verwennen tijdens de Vestingcross.
Indien u geen voorstander bent van de VIP formules maar vooral visibiliteit wenst voor
uw onderneming, kunt u er ook voor kiezen om enkele banners of reclamedoeken te
plaatsen rond het parcours.

Heeft u als onderneming zélf een sponsoridee in gedachten? Heeft u een alternatieve
manier om uw bedrijf in de kijker te zetten? Spreekt één van onze sponsorformules u
aan? Vragen over de verschillende tarieven? Aarzel dan niet om contact met ons op te
nemen via info@vestingcross.nl of telefonisch via +32 474 85 15 04

Gewone inkomtickets in voorverkoop kosten 10 € / stuk.
Prijs aan de kassa: 12 € / stuk.
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Reserveringsformulier
VIP- en sponsorpakketten kunnen eenvoudigweg besteld worden door te mailen naar
respectievelijk info@vestingcross.nl of door onderstaand formulier in te vullen en aan ons
terug te bezorgen op volgend adres: Stichting Vestingcross Hulst, Absdaalseweg 43,
4561 GE Hulst

Reservering VIP / Sponsoring Vestingcross Hulst 2018
Firma: .....................................................................................................................................
Contactpersoon: ....................................................................................................................
Adres: .....................................................................................................................................
Postcode / Gemeente: ....................... / ................................................................................
E-mail / Tel: .................................................................. / ......................................................
BTW-nummer: ........................................................................................................................

Gewenste VIP formule:

VIP LUNCH:			

......... personen

VIP RECEPTION:		

......... personen

Gewenste Sponsorformule: ...................................................................................................

Datum reservering:								Handtekening:
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Zondag 18 februari 2018
INTERNATIONALE CYCLOCROSS

