SPONSORKAART NATOUR 2018
Beste sponsor,
Voor de 9de maal wordt het Natourcriterium te Roeselare georganiseerd op dinsdag 31 juli 2018. De komende editie zal net als
vorige jaren nationale en internationale wielertoppers ontvangen aangevuld met helden uit de Tour de France. Ook dit jaar zal
de toegang tot het parcours gratis zijn waardoor er vele duizenden toeschouwers worden verwacht.
Een uitgelezen kans om uw bedrijf in de kijker te zetten en uw klanten en prospecten te laten verwennen.

€ 750

€ 1500

€ 2500

€ 5000









Weekblad (Logo)









Naamsvermelding op website








PARTNERSHIPS
gelieve uw keuze aan te vinken

PUBLICITEIT

Logo op website

1/4 pag.

1/2 pag.

Logo op deelnemerslijst

Publiciteitsruimte in het programmaboek





Logo op flyers





Logo op affiches





5m

10m

Publiciteitsruimte op nadars langs het parcours
Logo op LED-scherm in VIP-tent



Logo op VIP-tickets



Logo op parkingkaarten



Logo op huldigingspodium



VIPGEBEUREN
VIP-Dorp ticket
VIP-Lunch (incl. VIP-dorp)

2

6

8
8

10

Per 2 VIP-tickets = 1 parkingkaart
VIP-Dorp: vanaf 17u doorlopend drank en diverse buffetten tot 23u59
VIP-Lunch: vanaf 13u uitgebreide lunch in VIP-locatie. Doorlopend dranken en tegen de avond diverse buffetten tot 23u59
Sponsorpakket € 250 en € 500 ook mogelijk: uit sympathie + vermelding op de website Natourcriterium

ANTWOORDSTROOK
Ondergetekende bestelt volgende sponsorpakket en/of tickets VIP-Dorp | VIP-Lunch
• Sponsorpakket ten bedrage van

€ ................................

• ........ Personen VIP-Lunch à 200 euro

€ ................................

• ........ Personen VIP-Dorp à 90 euro

€ ................................
TOTAAL: € ...................................

+ 21% BTW = € ...............................

Firmanaam:

_____________________________________

Tel:

____________________________________

Contactpersoon:

_____________________________________

GSM:

____________________________________

Straat en nummer: _____________________________________

Fax:

____________________________________

Postcode en gemeente: _________________________________

Website:

____________________________________

Ondernemingsnummer: _________________________________

E-mail:

____________________________________

Datum:

_____________________________________

Handtekening voor akkoord:

Gelieve antwoordstrook ingevuld terug te bezorgen via info@roeselarekoerst.be of fax 051 24 02 54.
Factuur wordt opgestuurd op basis van antwoordstrook. Betaling aub uiterlijk tegen 14 dagen voor het Natourcriterium.

CONTACT
Roeselare Koerst VZW
Gitsestraat 388 bus 1
8800 Roeselare
www.roeselarekoerst.be
www.natourroeselare.be
BE 0810.277.721
Björn Gevaert | bjorn@roeselarekoerst.be | gsm 0473 86 87 00 | fax 051 24 02 54
Bart Santy | bart@roeselarekoerst.be | gsm 0475 66 25 28 | fax 051 24 73 06

