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VESTINGCROSS
Brico Cross HULST
Beste cyclocrossliefhebber,
Beste ondernemer,
Toen de Vestingcross amper twee jaar geleden
voor de eerste maal werd georganiseerd, had
niemand ooit durven dromen dat dit evenement
op zo’n korte tijd zou uitgroeien tot één van de
uithangborden van onze stad - en zelfs van de
Provincie Zeeland.

Bij dergelijk topevenement hoort uiteraard
een topomkadering. De dames- én heren
elitewedstrijden van de Vestingcross/Brico Cross
Hulst zijn live te volgen bij VTM (en Omroep
Zeeland), wat uw onderneming de unieke
mogelijkheid biedt om gedurende een bijna 3 uur
durende uitzending enkele honderdduizenden
Twee edities na elkaar reed Nederlands (en tv-kijkers in Vlaanderen en Nederland te bereiken.
Europees) kampioen Mathieu van der Poel Daarnaast hebben de VIP formules van de
als eerste over de finish van de Vestingcross. Vestingcross de laatste jaren een zekere reputatie
Twee edities na elkaar vonden meer dan 10.000 opgebouwd in wieler- en bedrijfswereld. Uiteraard
toeschouwers de weg naar het unieke parcours op trekken wij die lijn in 2019 met veel plezier door.
en rond de Hulster Vestingwerken. Maar vooral:
twee edities na elkaar keken gemiddeld meer dan Bekijk het volledige visibiliteits- en hospitality
700.000 mensen live naar de wedstrijd op televisie. aanbod in deze partnerbrochure en beleef de
De Vestingcross blijft een uitgelezen mogelijkheid Vestingcross/Brico Cross Hulst samen met uw
om Hulst aan Nederland, Vlaanderen en zelfs ook klanten, collega’s, vrienden en/of familie op een
de hele internationale scène te tonen.
unieke manier.
Ook in 2019 wordt de Vestingcross/Brico Cross Wij hopen u alvast te mogen verwelkomen in Hulst
Hulst een niet te missen sportevenement. Het op zondag 17 februari 2019.
fantastische parcours, de top van het internationale
veldrijden aan de start en de ongetwijfeld opnieuw
vele duizenden toeschouwers zorgen voor de ideale
mix om er een onvergetelijke dag van te maken.

Met sportieve groeten,

Jan-Frans Mulder
Burgemeester Hulst
www.vestingcross.nl
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www.vestingcross.nl
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exclusive partner
25.000 €

(excl. BTW)

> U ontvangt als main partner van de Vestingcross Hulst:
* Exclusiviteit binnen uw sector qua visibiliteit op het parcours
* 150 lopende meter spandoek waarvan minstens 2 TV-bochten
(3u live uitzending op VTM van dames- én heren elitewedstrijd)
* Mogelijkheid tot plaatsen van 2 Herasdoeken
* Mogelijkheid tot plaatsen van 8 beachvlaggen op het terrein
* Uw logo op de podiumbackdrop én een afgevaardigde op het huldigingspodium van de elitewedstrijd
* Uw logo op alle drukwerk: affiches, flyers, toegangs- en VIP-kaarten, persdossier en uitnodigingen
* Uw logo op de website www.vestingcross.nl en www.brico-cross.be met link naar uw website
* Uw logo in de publicitaire aankondigingen van de wedstrijd dankzij advertenties in Het Laatste Nieuws
* Uw logo op neusbord in de aankomstzone
* Uw logo op onze sociale media kanalen
* Uw logo op de reuze LED-schermen op het parcours en in de VIP zone
* Vermelding van uw bedrijf door de speaker tijdens de wedstrijden
* Mogelijkheid tot sampling of plaatsen van een publicitaire stand/opblaasstructuur rond het parcours
* 80 VIP lunch arrangementen inclusief parkeergelegenheid voor uw gasten op de VIP parking

Reserveren: info@vestingcross.nl
www.vestingcross.nl
www.rapencross.be
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vip partner
12.000 €

(excl. BTW)

> U ontvangt als Main Partner van de Vestingcross/Brico Cross Hulst:
* Uw bedrijf als naamsponsor van onze VIP Bar formule
* Exclusiviteit binnen uw sector qua visibiliteit op het parcours
* 100 lopende meter spandoek waarvan minstens 1 TV-bocht
(3u live uitzending op VTM van dames- én heren elitewedstrijd)
* Mogelijkheid tot plaatsen van 1 Herasdoek
* Mogelijkheid tot plaatsen van 4 beachvlaggen op het terrein
* Uw logo op de podiumbackdrop
* Uw logo op affiches, flyers, toegangs- en VIP-kaarten, VIP uitnodigingen
* Uw logo op de website www.vestingcross.nl en www.brico-cross.be met link naar uw website
* Uw logo in de publicitaire aankondigingen van de wedstrijd dankzij advertenties in Het Laatste Nieuws
* Uw logo op onze sociale media kanalen
* Uw logo op de reuze LED-schermen op het parcours en in de VIP zone
* Vermelding van uw bedrijf door de speaker tijdens de wedstrijden
* Mogelijkheid tot sampling of plaatsen van een publicitaire stand/opblaasstructuur rond het parcours
* 100 gewone toegangskaarten
* 36 VIP lunch arrangementen inclusief parkeergelegenheid voor uw gasten op de VIP parking

Reserveren: info@vestingcross.nl
www.vestingcross.nl
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Platinum partner
8.000 €

(excl. BTW)

> U ontvangt als Platinum Partner van de Vestingcross/Brico Cross Hulst:
* Exclusiviteit binnen uw sector qua visibiliteit op het parcours
* 75 lopende meter spandoek waarvan minstens 1 TV-bocht
(3u live uitzending op VTM van dames- én heren elitewedstrijd)
* Mogelijkheid tot plaatsen van 1 Herasdoek
* Mogelijkheid tot plaatsen van 4 beachvlaggen op het terrein
* Uw logo op de podiumbackdrop
* Uw logo op affiches, flyers, toegangs- en VIP-kaarten, VIP uitnodigingen
* Uw logo op de website www.vestingcross.nl en www.brico-cross.be met link naar uw website
* Uw logo in de publicitaire aankondigingen van de wedstrijd dankzij advertenties in Het Laatste Nieuws
* Uw logo op onze sociale media kanalen
* Uw logo op de reuze LED-schermen op het parcours en in de VIP zone
* Vermelding van uw bedrijf door de speaker tijdens de wedstrijden
* Mogelijkheid tot sampling of plaatsen van een publicitaire stand/opblaasstructuur rond het parcours
* 75 gewone toegangskaarten
* 18 VIP lunch arrangementen inclusief parkeergelegenheid voor uw gasten op de VIP parking

Reserveren: info@vestingcross.nl
www.vestingcross.nl
www.rapencross.be
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www.vestingcross.nl
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Gold partner
5.000 €

(excl. BTW)

> U ontvangt als Gold Partner van de Vestingcross/Brico Cross Hulst:
* Exclusiviteit binnen uw sector qua visibiliteit op het parcours
* 50 lopende meter spandoek (3u live uitzending op VTM van dames- én heren elitewedstrijd)
* Mogelijkheid tot plaatsen van 2 beachvlaggen op het terrein
* Uw logo op affiches, flyers en VIP uitnodigingen
* Uw logo op de website www.vestingcross.nl en www.brico-cross.be met link naar uw website
* Uw logo in de publicitaire aankondigingen van de wedstrijd dankzij advertenties in Het Laatste Nieuws
* Uw logo duidelijk aanwezig in de VIP zone
* Uw logo op onze sociale media kanalen
* Uw logo op de reuze LED-schermen op het parcours en in de VIP zone
* Vermelding van uw bedrijf door de speaker tijdens de wedstrijden
* Mogelijkheid tot sampling of plaatsen van een publicitaire stand/opblaasstructuur rond het parcours
* 50 gewone toegangskaarten
* 10 VIP lunch arrangementen inclusief parkeergelegenheid voor uw gasten op de VIP parking

Reserveren: info@vestingcross.nl
www.vestingcross.nl
www.rapencross.be
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Silver partner
3.000 €

(excl. BTW)

> U ontvangt als Silver Partner van de Vestingcross/Brico Cross Hulst:
* 25 lopende meter spandoek (3u live uitzending op VTM van dames- én heren elitewedstrijd)
* Mogelijkheid tot plaatsen van 2 beachvlaggen op het terrein
* Uw logo op affiches en flyers
* Uw logo op de website www.vestingcross.nl met link naar uw website
* Uw logo in de publicitaire aankondigingen van de wedstrijd dankzij advertenties in Het Laatste Nieuws
* Uw logo op onze sociale media kanalen
* Uw logo op de reuze LED-schermen op het parcours en in de VIP zone
* 20 gewone toegangskaarten
* 6 VIP lunch arrangementen inclusief parkeergelegenheid voor uw gasten op de VIP parking

Reserveren: info@vestingcross.nl
www.vestingcross.nl
www.rapencross.be
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Business partner
1.500 €

(excl. BTW)

> U ontvangt als Business Partner van de Vestingcross/Brico Cross Hulst:
* Uw logo op de website www.vestingcross.nl met link naar uw website
* Uw logo duidelijk aanwezig in de VIP zone
* Uw logo op de website www.vestingcross.nl met link naar uw website
* Uw logo op onze sociale media kanalen
* Uw logo op de reuze LED-schermen op het parcours en in de VIP zone
* 10 gewone toegangskaarten
* 4 VIP lunch arrangementen OF 8 VIP Bar kaarten
inclusief parkeergelegenheid voor uw gasten op de VIP parking

Reserveren: info@vestingcross.nl
www.vestingcross.nl
www.rapencross.be
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Local partner
750 €

(excl. BTW)

> U ontvangt als Local Partner van de Vestingcross/Brico Cross Hulst:

* Uw logo op de website www.vestingcross.nl met link naar uw website
* Uw logo op de reuze LED-schermen op het parcours én in de VIP zone
* 10 gewone toegangskaarten

Reserveren: info@vestingcross.nl
www.vestingcross.nl
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VIP formules
>> VIP Lunch
12u00 - 18u00

>> VIP Bar
14u30 - 18u00

zondag 17 februari I 12u00 – 18u00

VIP Lunch
165 € per persoon

(excl. BTW)

De VIP Lunch formule laat u in het hart van het
parcours genieten van een toplunch van de bovenste
plank. Onze chefs serveren u en uw gezelschap die
dag een VIP lunch die naam ook écht waardig.

wedstrijden vanop het parcours reeds kunt volgen. Na
afloop van de heren elitewedstrijd kunt u in de VIP
tent verder netwerken met andere gasten tijdens de
VIP Bar.

De wedstrijden volgt u op het grote LED scherm in de
VIP tent of live vanop het aangrenzende VIP terras.
De VIP parking, inclusief VIP shuttle, wordt vanaf
10u opengesteld zodat u desgewenst de eerste

Toegangsticket tot het terrein en VIP tent, lunch én
VIP Bar zijn inbegrepen in deze formule.		

10u00

Opening VIP parking*

12u00

Verwelkoming met aperitief & amuses in de stijlvol aangeklede VIP tent

12u30

VIP lunch met koud, warm en dessertenbuffet
Koffie & thee

15u00

Start Vestingcross/Brico Cross Hulst voor heren elite

16u30

Interview winnaar Vestingcross / Brico Cross Hulst
VIP Bar met hapjes & luxe sandwich corner

18u00

Einde VIP formule
* Eén VIP parkingkaart per 2 personen inbegrepen.

Reserveren: info@vestingcross.nl
www.vestingcross.nl
www.bkcyclocrosskruibeke.be
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zondag 17 februari I 14u30 – 18u00

VIP bar
85 € per persoon

De VIP Bar formule geeft u toegang tot de VIP tent
vanaf 14u30. De heren elitewedstrijd volgt u op het
grote LED scherm in de VIP tent of live vanop het
aangrenzende VIP terras. De VIP parking, inclusief
VIP shuttle, wordt vanaf 10u opengesteld zodat u
desgewenst de voorgaande wedstrijden vanop het
parcours reeds kunt volgen.

(excl. BTW)

Na afloop van de heren elitewedstrijd serveren wij
u vanuit een buffet een selectie verzorgde hapjes,
aangevuld met een luxe sandwich corner. Tussendoor
heeft u uiteraard uitgebreid de mogelijkheid om te
netwerken en na te kaarten over de zonet afgelopen
- ongetwijfeld spectaculaire - Vestingcross / Brico
Cross Hulst.

10u00

Opening VIP parking*

14u30

Verwelkoming in de stijlvol aangeklede VIP tent
Open bar

15u00

Start Vestingcross / Brico Cross Hulst voor heren elite

16u30

Interview winnaar Vestingcross / Brico Cross Hulst
VIP Bar met hapjes & luxe sandwich corner

18u00

Einde VIP formule
* Eén VIP parkingkaart per 2 personen inbegrepen.

Reserveren: info@vestingcross.nl
www.vestingcross.nl
www.bkcyclocrosskruibeke.be
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Reserveren: info@vestingcross.nl
www.vestingcross.nl
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Reserveren
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Vragen? Partner worden? Interesse in een VIP arrangement?
Neem dan met ons contact op via:
Bram De Brauwer
					

info@vestingcross.nl

+32 474 85 15 04

Uiteraard zijn de voorgestelde pakketten géén onwrikbare voorstellen.
Wij denken graag mee met uw bedrijf om tot een returnpakket op maat en binnen uw budget te komen.
Bestellen kan door te mailen naar info@vestingcross.nl , via het reservatieformulier op www.vestingcross.nl
of ons onderstaand formulier ingevuld terug te bezorgen.
Gewone inkomtickets zijn online te verkrijgen via www.vestingcross.nl per 17 december of per e-mail op
bovenstaand adres. U kunt ook onderstaand formulier invullen, inscannen en ons doormailen.

Firma:			...........................................................................................
Adres:			...........................................................................................
BTW nummer:		

...........................................................................................

Contactpersoon:
...........................................................................................
		
Telefoon:		........../................................................................................				
E-mail:			...........................................................................................		
Handtekening:

Reserveert:		
Pakket Exclusive partner

(25.000 €)*		

Pakket VIP partner		

(12.500 €)*

Pakket Platinum Partner

(8.000 €)*		

Pakket Gold Partner		
			
Pakket Silver Partner		

(5.000 €)*		
(2.500 €)*		

Pakket Business Partner
(1.500 €)*
							
Pakket Local Partner		
( 750 € )*
			

VIP Lunch (165 €)*		

x ........... pers

VIP Bar (85 €)*			

x ............ pers

Gewone inkomtickets (10€)*

x ............ tickets

* vermelde bedragen excl. btw

- De Vestingcross is een organisatie van Stichting Vestingcross -

www.vestingcross.nl
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