
PARTNER EVENT-PARTNER

• Op de citadel van Diest

• VIP-Parking op wandelafstand van VIP-area

• Ontvangst van uw gasten thv de aankomstzone door onze hostessen in een prachtig kader

• Doorlopend open bar

• Uitgebreid buffet verzorgd door The Dinner Company

• Na de wedstrijd luxe-BBQ, verzorgd door The Dinner Company

• Beleef de aankomst vanop de eerste rij in de daartoe exclusief ingerichte VIP-area

• Verschillende prominente gasten en ex-renners aanwezig

• 7 passages op de citadel (4x heren & 3x dames)

• Wedstrijd te volgen op groot scherm met live-beelden van Sporza

• Podiumceremonie recht tegenover het Tourcafé

• Afterparty met DJ

• Uw bedrijfslogo op de website van de wedstrijd

• Uw bedrijfslogo op spandoeken langs het parcours

70 meter + 6 meter boarding in de aankomstzone

• Uw bedrijfslogo op het LED-scherm aan de aankomst

• Uw bedrijfslogo op op regionale affiches

• Live 7 passages op citadel

• Inclusief 10 tickets voor de Premium VIP

> Doorlopend open bar

> In de namiddag toegang tot het Tourcafé met

uitgebreid buffet

> Na de wedstrijd luxe-BBQ

> After-party met spetterend optreden en DJ

• VIP-parking op wandelafstand van de VIP-area

• Exclusief zicht op de aankomst en podium-

   ceremonie recht tegenover het VIP-dorp op

   de citadel in Diest

• Uw bedrijfslogo op www.exterioocyclingcup.be

• Uw bedrijfslogo op spandoeken langs het parcours 70

meter + 15 meter boarding in de aankomstzone

• Logovermelding op  podiumdoek

• Uw bedrijfslogo op het LED-scherm aan de aankomst

• Uw bedrijfslogo  op regionale én nationale affiches

• Live 7 passages op citadel

• Live-Tv op Sporza en Eurosport

• Inclusief 16 tickets voor de Premium VIP

> Doorlopend open bar

> In de namiddag toegang tot het Tourcafé met

uitgebreid buffet

> Na de wedstrijd luxe-BBQ

> After-party met spetterend optreden en DJ

• VIP-parking op wandelafstand van de VIP-area

• Exclusief zicht op de aankomst en podium-

   ceremonie recht tegenover het VIP-dorp op de

   citadel in Diest

PROGRAMMA 

11.45u    Opening Premium VIP 

12.15u    Opening buffet

13.05u   1e passage heren

14.30u   2e passage heren

15.05u    3e passage heren

15.35u   Aankomst heren + podiumceremonie

16.15u   1e passage dames

16.50u   2e passage dames

17.30u    Aankomst dames + podiumceremonie

17.35u    Opening BBQ met aansluitend Afterparty

• Brunch in Aarschot

• Mini-bus met live-TV (7 gasten per minibus) met chauffeur

voor de volledige dag

• Verschillende stops op toplocaties met passage van de

renners

• Drinks inbegrepen

• Lunchpakket voor onderweg

• Toegang tot het Tourcafé met live-aankomst van Dwars

door het Hageland op de citadel in Diest

09.30u   Verzamelen in Diest

09.45u   Ontbijt/brunch in Aarschot met bezoek

rennersdorp + start

11.15u     Start met aansluitend vertrek VIP-bus, incl. 

 VIP-lunch box met bubbels

15.35u    Aankomst heren + podiumceremonie

17.30u     Aankomst dames + podiumceremonie

17.35u     Opening BBQ met aansluitend Afterparty

PROGRAMMA 

1 pers.
€ 150

€ 4750 € 8000

10 pers.
€ 1400

€ 2700

• Presenting partner op alle communicatie van Dwars door het Hageland

• Logovermelding op affiches, flyers, menukaarten, uitnodigingen

en VIP-kaarten

• Logovermelding en link op website www.exterioocyclingcup.be

• Logo op pop- up banners in de VIP- ruimte en ontvangstzone

• Logo op nationale advertentie Dwars door het Hageland bij

mediapartner Het Nieuwsblad

• Logovermelding op podiumdoek

• Prominente logovermelding op start –en aankomstportiek

• 250 meter banners/spandoeken op het parcours

• 21 meter boarding thv aankomstzone

• Live-televisie Sporza en Eurosport

• Repetitieve vernoeming van uw bedrijf als presenting partner van de

wedstrijd Dwars door het Hageland

• Mogelijkheid tot publiciteitswagen vóór de wedstrijdkaravaan

• Inclusief 30 tickets voor de Premium VIP

> Doorlopend open bar

> Na de wedstrijd Luxe-BBQ

> In de namiddag toegang tot het Tourcafé

met uitgebreid buffet

> After-party met spetterend optreden en DJ

• VIP-parking op wandelafstand van de

VIP-area

• 7 live passages op de citadel

• Exclusief zicht op de aankomst en

podiumceremonie recht tegenover het

VIP-dorp op de citadel in Diest

PRESENTING PARTNER
€ 15000

HAGELAND ON THE ROAD

PREMIUM VIP




