ERS!
O
K
.
.
.
D
J
I
T
L
A
ACE!
ALWAYS...R
DAMES ELITE 1.2 | START 12u15
MANNEN JUNIOREN 1.1 | START 13u45
ELITE CRITERIUM | START 17u30

FORMULE

PRIJS

PRINT

VISIBILITEIT

NAME SPONSOR

€ 5000

Backcover

Powered by ... op affiche
Banners langs parcours & podium

GOLD SPONSOR

€ 2500

A3-advertentie

Groot logo op affiche
Banners langs parcours & podium

SILVER SPONSOR
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EXTRA
25% van uw media-uitgave wordt vertaald in
hospitalitybudget. Te besteden volgens
onderstaand aanbod.
OOK ONLINE IN TE VULLEN!

CONTACTPERS.: LEIEDAL KOERSE:
BEDRIJFSNAAM:

EMAIL CONTACTPERS.:

NAAM & VOORNAAM:

GSM NR.:

ADRES:

BTW NR.:

VIP

Leiedal

Leiedal

Leiedal

ON
THE
ROAD

Vanaf 12:00 kunnen u en uw genodigden de

Vanaf 11:00 kunnen u en uw genodigden vanop

Vanaf 11:00 kunnen u en uw genodigden de

koers meebeleven in het Leiedal Koerse Kaffee.

de eerste rij de koers meebeleven in het VIP dorp.

koers meebeleven ‘on the road’. We starten met

Door zijn unieke ligging zal u het peloton schitterend

Zo kan u zowel het dames-criterium, de

een aperitief in de VIP tent. Daarna gaan we op

in beeld hebben terwijl ze op de meet afstormen.

junioren, het heren-criterium en de podium

pad met een VIP shuttlebus en lassen 4 stops in

Uiteraard kan u de koersconversaties overgieten

ceremonie

volgen.

langs het parcours. Op de mooiste plekken kunt

met een frisse Kwaremont en de innerlijke

Tijdens het sportieve spektakel kan u ook genieten van

u de internationale en lokale helden aan het

mens versterken met een lokale portie frieten.

een royale BBQ en een dessertbuffet om de krachten

werk zien! Onderweg kunt u genieten van een

De ideale manier om met je vrienden en

aan te vullen. Uiteraard is er tevens de mogelijkheid

lunch op de legendarische Oude Kwaremont,

familie van deze unieke koers te genieten en te

om Kwaremont en andere dranken bij te tanken!

vergezeld van het gelijknamige bier. Na de koers

supporteren voor internationale en lokale helden.

Uiteraard heeft u ook toegang tot het Kwaremont

kunnen jullie genieten van een afterparty in de

Koerse Kaffee om vanop eerste rij mee te

VIP tent. Deze formule is geldig voor 7 personen.

genieten

Prijs: € 60 (excl btw) / pp

vanop

van

het

de

eerste

unieke

Prijs: € 100 (excl btw) / pp

rij

aankomstzicht.

Prijs: € 1.500 (excl btw) / shuttlebus

BESTELLINGEN VIA WWW.LEIEDALKOERSE.BE OF MAILEN NAAR SPONSOR@LEIEDALKOERSE.BE
Graag uw advertentie in highres doorsturen naar adv@leiedalkoerse.be - zoniet wordt de versie van vorige editie herbruikt

AANBOD HOSPITALITY

SOLD
OUT

AANBOD MEDIA

ZATERDAG 30 APRIL 2022

PROGRAMMA
KOERS

HOSPITALITY

12.15

Dames Elite 1.2

11.00

Opening Hospitality

13.45

Junioren 1.1

11.30

Vertrek Leiedal Koerse Kaffee On The Road

17.30

Elite Criterium

12.30

BBQ deluxe (Koerse Kaffee VIP)

15.30

Dessert buffet

18.30

Frietjes

HARTELIJK DANK VOOR UW ONDERSTEUNING.
HET LEIEDAL KOERSE BESTUUR

