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Mogelijkheden om uw bedrijf in de kijker te plaatsen en uw gasten uit  te nodigen op woensdag 22 juni 2022 tijdens de 73ste Halle-Ingooigem

Formule ‘Koerscafé’ aan de aankomst
• Start vanaf 15u  tot 20u30

• Free food en drinks

• 2 kaarten voor  € 160

Formule ‘Den Arrivée’ aan de aankomst
• Ontvangst vanaf 12u voor aperitief en driegangendiner

• Free food en drinks na de maaltijd tot 20u30

• Per persoon: € 250  

• Tafel van 8 personen:  1900 euro

Formule ‘VIP on tour’ op en rond Tiegemberg langs parcours
• Ontvangst vanaf 12u met champagne en vip-diner

• Free food en drinks na de maaltijd in vip-dorp tot 20u30

• Per persoon: € 325 

• Tafel van 8 personen:  2500 euro

HospitalityHospitality

Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW
v.u. vzw Koninklijke Wielerclub Yvegem Sportief - info@halle-ingooigem.be



Mogelijkheden om uw bedrijf in de kijker te plaatsen en uw gasten uit  te nodigen op woensdag 22 juni 2022 tijdens de 73ste Halle-Ingooigem

Publiciteit op de aankomstboog :  € 750

Publiciteit op het podium + interviewtent :  € 750

Publiciteit op borden aan de aankomst :  € 50/lopende meter

Publiciteit op Tiegemberg :  € 35/lopende meter

Publiciteit op ledscherm aan aankomst en in VIP-ruimtes :  € 400

Publiciteit op affiches :  € 300

Publiciteit op toegangskaarten VIP-formules :  € 200

Publiciteit op herashekkens :  € 100 per heras

Boarding borden en spandoeken te voorzien door uw bedrijf

Mogelijkheid voor aanmaken door Yvegem Sportief:

 - herasdoek = 110 euro/stuk

 - boardingbord = 185 euro/stuk (3 meter)

VisibilityVisibility

Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW
v.u. vzw Koninklijke Wielerclub Yvegem Sportief - info@halle-ingooigem.be



Formule ‘World Champion tour’ € 6500

• ‘VIP on tour’-tafel van 8 personen, free drinks en food VIP aan aankomst

• TV-aankondiging, publiciteit op kaarten en affiches

• Publiciteit op aankomstboog, podium en ledscherm vip-dorp

• 12 meter boarding aankomst,  6 meter boarding Tiegemberg, 

     4 x publiciteit aan heras langs parcours

Formule ‘European Champion tour’ € 4000

• ‘VIP Den Arrivée’-tafel van 8 personen, free drinks en food VIP tot 20u30

• 12 meter boarding aankomst, 4 x publiciteit aan heras langs parcours

• Publiciteit interviewtent en op ledscherm in vip-dorp

• Publiciteit op affiches + 6 meter boarding Tiegemberg

Formule ‘Belgian Champion tour’ € 2000

• ‘VIP Den Arrivée’-tafel van 8 personen 

• Free drinks en food VIP tot 20u30

• Publiciteit op ledscherm in VIPdorp

Pakketten hospitality + visibilityPakketten hospitality + visibility

Wenst u nog meer info voor een pakket op maat, mail naar info@halle-ingooigem of contacteer uw bestuurslid
Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW

v.u. vzw Koninklijke Wielerclub Yvegem Sportief - info@halle-ingooigem.be


