
Zaterdag 8 December 2018

 VIP cross café sponsorpakket

- Aanvang 15u00.
- Staantafel gedeelte met mogelijkheid tot  
 volgen van cyclocross in tent.
- Kleine maaltijd voorzien rond 17u00.
- Einde om 18u00.
- 2 VIP cross café kaarten.
- 1 parkingkaart.
- Publiciteit in cyclocross krant of in 
 publiekstent.
- 400  excl. Btw.
- Bijkomende aankoop extra VIP cross café  
 kaarten aan  90  excl. Btw.

 Sponsorpakket inkom

- 8 inkomkaarten
- Publiciteit in publiekstent of cyclocross  
 krant.
- 200  excl. Btw

 Brunchkaarten los

- 175  excl. Btw/stuk.

 VIP-cross café kaarten los

- 100  excl. Btw/ stuk

BRUNCH
 GOUD
- 16 brunch uitnodigingen.
- 8 VIP parking kaarten.
- Publiciteit op alle drukwerken waar  
 mogelijk.
- Logo op inkomkaarten, affiche.
- 50m spandoek langs parcours
 (non camera view)
- Logo op videowalls op parcours en op  
 schermen in vip tent.
- Logo op website met link naar eigen  
 website.
- 4000   excl. Btw
- Bijkomende brunchkaarten aan
 155  excl. Btw/stuk.

 ZILVER
- 10 brunch uitnodigingen
- 5 VIP parking kaarten.
- 25m spandoek langs parcours
 (non camera view)
- Logo op videowalls op parcours en op  
 schermen in vip tent.
- Logo op website met link naar eigen  
 website.
- 3000  excl. Btw.
- Bijkomende brunchkaarten aan 155  
excl. Btw/stuk.

 BRONS
- 4 Brunchkaarten.
- 2 VIP parking kaarten.
- Logo op website met link naar eigen 
website.
- Logo op schermen in VIP.
- 1000  excl.Btw.
- Bijkomende brunchkaarten aan 160   
 excl. Btw./ stuk.

Voor alle verdere info of afspraken:

- Jan Mens  - tel. 0473/52 21 49
 jan.mens@telenet.be
- Bart Kuyps  - tel. 0475/71 46 99
 Bart.kuyps@dvv.be

www.molenheidevrienden.be
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Brunch
- Aanvang 11u00, VIP tent aan rangeer  
 loods.

- Verwelkoming met aperitief.

- Uitgebreid koud en warm bu

- Dranken koud, warm, wijnen à 
 volonté.

- Volgen van de uitzending in VIP tent  
 op schermen of live op terras, 
 parcours.

- Na de wedstrijd, VIP café, met kleine  
 maaltijd.

- Einde voorzien om 18u00.

Gepersonaliseerde tafels vanaf  8 pers.

KONINKLIJKE WIELERCLUB MOLENHEIDEVRIENDEN

VIP-cross café

- Aanvang 15u00.

- Staantafel gedeelte met mogelijkheid  
 tot volgen van cyclocross in tent.

- Kleine maaltijd voorzien rond 17u00.

- Einde om 18u00

Genodigden worden ontvangen in een stijlvolle, luxueuze, verwarmde tent,  
zodat u de cyclocross vanop de eerste rij kan beleven.
Netwerken met klanten, genodigden, sponsors of personeel van uw eigen  
bedrijf in een evenement waarin sport en culinair centraal staan.  
Dit zijn al enkele jaren de troeven van het VIP gebeuren dat door ons,  
Molenheidevrienden, georganiseerd wordt.

Dankzij het nauwe contact tussen sponsors en organisator, kunnen we een
vip arrangement volledig op uw maat afstemmen.
Hopelijk tot 8 december, om  editie 53 van onze cyclocross samen met ons mee  
te beleven.

KWC Molenheidevrienden

PROGRAMMA

 nieuwelingen

 juniores

  

  
G-cyclocross

  
dames

  elites + beloften (U23)

10u00

11u00

12u00

13u45

15u00

10u00

11u00

12u00

13u45

15u00


