MOTORCROSS GOOIK
28 MEI & 29 MEI 2022
Geachte , meneer , mevrouw,
Op zaterdag 28 mei en zondag 29 mei zal onze club AMC DE TOEKOMST DWORP een wedstrijd voor het
VJMO-MCLB motorcross kampioenschap inrichten.
Dit op onze gekende locatie “Hof ten Wijngaard” in Gooik.
Dit terrein van 13 hectare geeft ons de kans om een mooie, natuurlijke omloop aan te leggen met in de
onmiddellijke nabijheid ook de paddocks, parkings en andere accomodaties.
Deze kampioenschapswedstrijden zullen betwist worden over twee dagen, met op zaterdag de trainingen
en officiële wedstrijden voor VJMO en op zondag de trainingen en officiële wedstrijden voor MCLB.
Als apotheose willen we, indien haalbaar, een wedstrijd voor zijspannen inrichten met verschillende WK
teams aan de start en dit onder de noemer “ Kampioenschap van Vlaanderen”
Omdat het onmogelijk is om dergelijke sportmanifestaties te organiseren met enkel eigen financiële
middelen is alle hulp uit de privé-sector en overheid welkom.

In bijlage vindt U een waaier aan mogelijkheden voor publiciteit of public-relations om samen met klanten,
personeel of familie te genieten van onze organisatie. Andere voorstellen zijn steeds bespreekbaar.

Het bestuur hoopt U of uw firma te mogen verwelkomen op ons evenement.
Alvast bedankt.

Namens AMC Dworp
Ivan Vogeleer
0476 83 01 59
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PUBLIC-RELATIONS
- Inkomkaarten aan 14 € + BTW.
- VIP-kaarten aan 100 € + BTW. Inkom + onbeperkte toegang tot de Vip-tent op zondag van 11u30 tot 17u30.
(BBQ van 12 tot 15 uur, dessertbuffet tot 16 uur, dranken tot 17u30)
Aperitief, keuze uit uitgebreide BBQ en desserts in buffet vorm en dranken à volonté.
De inrichting van de VIP-tent zal dit jaar bestaan uit ronde tafels van 10 personen. Het is evenwel mogelijk
om met een minder aantal personen te komen genieten van ons evenement.

SPONSORPAKKETTEN:
Hier wordt publiciteit en public-relations gecombineerd:

SPONSOR 1 = 500 € + BTW:
A - 1/2 blz. publiciteit in het programmaboek, 5 inkomkaarten.
B – 1 VIP kaart + 5 inkomkaarten

SPONSOR 2 = 1.000 € + BTW:
A - 1/1 blz. publiciteit in het programmaboek, 10 inkomkaarten.
B - 2 VIP kaarten + 10 inkomkaarten
C - 3 VIP kaarten + 3 inkomkaarten

SPONSOR 3 = 2.000 € + BTW:
LOGO OP ONZE WEBSITE, AFFICHE & PROGRAMMABOEK
5 Spandoeken of banners langs de omloop (zelf te bezorgen)
A - 1/1 blz. publiciteit in het programmaboek, 5 VIP kaarten of 35 inkomkaarten.
B - 5 VIP kaarten + 15 inkomkaarten
C - 7 VIP kaarten of 50 inkomkaarten
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PUBLICITEIT
PROGRAMMABOEK:
- Achterkant kaft : 400 € + BTW
- 1/1 blz.: 200 € + BTW
- 1/2 blz.: 100 € + BTW
- 1/4 blz.: 50 € + BTW

SPANDOEKEN & RECLAMEBORDEN:
Het is mogelijk om enkel reclame te maken langs de omloop.
Alle spandoeken voor op de omloop worden door de sponsor aangeleverd.
Alle reclamespandoeken achter de start en alle reclameborden worden volledig verzorgd door AMC Dworp.
- Spandoek langs de omloop op nadar: 50 € + BTW per stuk
- Reclamebord 2 x 1 meter langs de omloop : 100 € + BTW per stuk + kostprijs aanmaak bord
- Reclamespandoek van 3,5 x 2,5 meter achter het starthek : 400 € + BTW.

Heeft U iets gevonden dat U interesseert of wenst U meer inlichtingen neem dan gerust contact met ons
op:
VOGELEER Ivan,
Voorzitter
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