
DAMES Elite op zaterdag 11 augustus 2017 
« Oostvlaamse Ladies Trophy »

G-wedstrijd op zaterdag 11 augustus 2017 
(voor handbikers en tandems)

HEREN Elite op dinsdag 14 augustus 2017
« het Wereldkampioenschap der Kermiskoersen »

info@heusdenkoers.be - fred hamerlinck - +32 475 57 11 58
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GOUD ZILVER BRONS info

premium ere
budget > 1.750 1.250 750 500 250 150 50

Hof Ten Bosse 
+ VIP-bussen 10 personen 8 4 4 2 1 0

Après-koers + 4 personen + 2 + 4 + 2 + 1 + 2 1
aangeboden consumptie op 

parcours
ja  

(ook HK-café)
ja  

(ook HK-café)
ja  

(ook HK-
café)

ja  
(ook HK-

café)

ja  
(ook HK-café)

ja  
(ook HK-

café)

voor alle HtB 
gasten

extra HTB 75 75 75 75 75 75 75
extra Après 50 (75) 50 (75) 50 (75) 50 (75) 50 (75) 50 (75) 50 (75) 75 = niet-sp

Grote Affiche  
(betaling voor 20 mei) ja ja - - - - - 1.000 stuks

Flyers in  functie van  sponsoring (met of zonder logo) 4.500 
stuks8 x Nieuwsblad ja ja - - - - - 8 x 1/2 
pag.presentaties 

& persaandacht ja ja ja ja ja - - koersvst. + htbosse + 
après-koers + 
aprèsaprès

interview pannel ja ja - - - - -
grote LED ja ja - - - - - 25.000  

bezoekers !
volgbewijs 

1 auto inclusief 300 300 300 300 - - 7 slots max
premie (cash, vanaf) 50 50 50 50 50 50 50 €€€

web / fbook ja ja - - - - - 30.000  
bezoekers !

logo > HK movie ja ja - - - - -
spandoek 

après-koers 2 heras 2 heras 1 heras 100 100 100 100
spandoek 
aankomst 1 nadar 1 nadar 100 100 100 100 100

het Wereldkampioenschap der Kermiskoersen op dinsdag 14 augustus 
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toelichting bij ‘sponsormogelijkheden’

(1) vanaf 2017 ‘tellen’ we uw financiële en materiële sponsoring bij mekaar op het ‘niveau’ van sponsor te bepalen : bijv. je bent GOUD-
eresponsor (1.250 €) en je koopt 4 extra kaarten voor Hof Ten Bosse en een volgbewijs, dan wordt je automatisch GOUD premium

(2) in elke sponsorcategorie krijg je bijkomende (+ ..) kaarten voor de ‘après-koers’ receptie op de Kouter

(3) promotioneel gaan we in 2018 een stap verder voor hetzelfde budget als 2017 :  
     - onze grote affiches voor Heren en Dames zullen op 1000 plekken te zien zijn (GOUD-sponsors) 
     - we zullen 8 maal een half blad hebben in Nieuwsblad (GOUD-sponsors) 
     - we zullen dit jaar 4500 flyers distribueren (ALLE sponsors in functie van sponsoring) 
     - we bezorgen aan goud + zilver sponsors tijdig een info-package (info-folder / affiches / flyers / banderolle / …) 
     - de GOUD en ZILVER sponsors krijgen extra visibiliteit gedurende de 5 kermisdagen op een grote LEDscreen in open lucht 
     - onze koers zal extra aandacht krijgen vanaf 12 juni (BBQ)) 

 - de GOUD-sponsors zullen te zien zijn op onze ‘interviewbanner’ die als achtergrond voor elke foto of interview dient

(4) iedereen kan één of meerdere premies geven (en uiteraard omgeroepen worden), zowel voor de Heren als de G- & Dameswedstrijden

(5) iedereen kan bijkomende zichtbaarheid krijgen op de après-koers of op spandoek op het parcours/aan aankomst

(6) onze website en facebook (50.000 views) worden heel aktief bezocht : onze GOUD-sponsors (ook voor Dames & G) krijgen regelmatige 
     promotie op onze sociale media 

(7) we richten voor het 2e keer een G-wedstrijd in (handbikers & tandems, waaronder het Olympisch duo uit Destelbergen !) op zaterdag 
     11 augustus om 14 uur), voor de Dames-wedstrijd (17 u, dit jaar onderdeel van de Oostvl. Ladies Trophy) :  
      - ook voor deze wedstrijden verwachten we veel Deelnemers en Bezoekers (zoals 2017, een succes !) 
      - de GOUD- en ZILVER-sponsors van zaterdag 11 aug. wordten ook genodigd in HTBosse (15 aug) en ALLE sponsors wordt genodigd 

    voor onze tweede après-Dames & G-koers !

(8) voor slechts 250 € kan je bedrijfslogo prijken op de 4500 loten die we dit jaar zullen verkopen - een unieke kans !

(9) alle Hof Ten Bosse Gasten zijn ook dit jaar welkom in de (minstens) 5 ‘gratis drank’ - over her parcours verspreid - bereikbaar te voet,  
     per fiets of met onze 2 VIP-Bussen
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DAMES Elite + G-wedstrijd op zaterdag 11 augustus 

GOUD ZILVER BRONS info

750 300 100
Grote Affiche  

(betaling voor 20 mei) ja ja -

web / fbook ja ja - 30.000  
bezoekers !

Hof Ten Bosse (14 aug) 2 1 -

Après-Dameskoers (11 aug) 4 2 2

volgauto 100 100 - 3 slots

1 premie 25 25 25 50


