Een organisatie van de Verenigde Opwijkse Wielerclub vzw
Dé regionale openingswedstrijd van het wielerseizoen met internationale uitstraling
door deelname van meerdere buitenlandse wielerteams
Gerenommeerde renners waaronder Eddy Merckx - Fons de Wolf – Gert Steegmans – Julien
Vermote en Jan Bakelants schreven Brussel-Opwijk op hun palmares
Afwachtingswedstrijden voor juniores en nieuwelingen kleuren onze Opwijkse wielerhoogdag

Pakket 1

Vermelding in wedstrijdbrochure vanaf 2018 volledig in kleur met een oplage 5500 exemplaren
Verspreiding in de Opwijkse brievenbussen
Tarieven:

½ blz. 90 euro
¼ blz. 60 euro
1/8 blz.

40 euro
Op de kaft van de brochure (achterkant – buitenzijde) ½ blz. aan 175 euro

Rekeningnummer: IBAN : BE06 0011 4699 8122

BIC CODE: GEBABEBB

Ondernemingsnummer: 440543514

Pakket 2 Onze VIP Arrangementen

Prijs 100 euro

Vip arrangement ‘all inclusive’ voor één persoon

U geniet tijdens de wedstrijd van een receptie met aansluitend een fijnproeversmenu bestaande uit
een gevarieerde waaier themagerechten met aangepaste dranken, afgesloten met een ruime keuze
desserten.

Na de wedstrijd neemt U deel aan de receptie in het Brussel-Opwijk kaffee – huldiging winnaar

Prijs 25 euro

Deelname aan de exclusieve receptie in het Brussel-Opwijk kaffee – huldiging winnaar

Alvast bedankt uit naam van de vele jonge renners die aan onze wedstrijden deelnemen

Rekeningnummer: IBAN : BE06 0011 4699 8122

BIC CODE: GEBABEBB

Ondernemingsnummer: 440543514

Pakket 3
Prijs 125 euro

Vermelding op affiche Brussel-Opwijk
Receptie in het Brussel-Opwijk kaffee na de wedstrijd - huldiging winnaar

Pakket 4
Prijs 250 euro

Vermelding in wedstrijdbrochure volledig in kleur
(oplage 5500 exemplaren - verspreiding in de Opwijkse brievenbussen)
Spandoeken in aankomstzone
Logovermelding op website www.brusselopwijk.be
Receptie in het Brussel-Opwijk kaffee na de wedstrijd - huldiging winnaar

Pakket 5

Prijs 500 euro

Vermelding in wedstrijdbrochure volledig in kleur
(oplage 5500 exemplaren - verspreiding in de Opwijkse brievenbussen)
Vermelding op wedstrijdaffiche Brussel-Opwijk
Vermelding in huis aan huis magazine ‘Goeiedag’ regio Opwijk
Logovermelding op website www.brusselopwijk.be (met eventueel doorkliklink naar eigen website)
led scherm en spandoeken in aankomstzone
Vip arrangement voor 1 persoon – aankoop tweede VIP kaart aan 75 euro

Rekeningnummer: IBAN : BE06 0011 4699 8122

BIC CODE: GEBABEBB

Ondernemingsnummer: 440543514

Pakket 6
Prijs 1000 euro

Vermelding in wedstrijdbrochure volledig in kleur
(oplage 5500 exemplaren - verspreiding in de Opwijkse brievenbussen)
Vermelding op wedstrijdaffiche Brussel-Opwijk
Vermelding in huis aan huis magazine ‘Goeiedag’ regio Opwijk
Logovermelding op website www.brusselopwijk.be (met eventueel doorkliklink naar eigen website)
Led scherm en spandoeken in aankomstzone
Exclusieve podiumpubliciteit
Vip arrangement voor 2 personen - aankoop derde en volgende VIP kaart(en) aan 75 euro

Pakket 7

Prijs 1500 euro

Vermelding in wedstrijdbrochure volledig in kleur
(oplage 5500 exemplaren - verspreiding in de Opwijkse brievenbussen)
Vermelding op wedstrijdaffiche Brussel-Opwijk
Vermelding in huis aan huis magazine ‘Goeiedag’ regio Opwijk
Logovermelding op website www.brusselopwijk.be (met eventueel doorkliklink naar eigen website)
led scherm en spandoeken in aankomstzone
Exclusieve podiumpubliciteit
Vip arrangement voor 3 personen - aankoop vierde en volgende VIP kaart(en) aan 75 euro

Wenst U een meer gepersonaliseerde formule dan onze standaardpakketten?
Wij blijven ter uwer beschikking, contacteer Guido Philips op 0471 81 26 79 of via mail brusselopwijk@telenet.be

Rekeningnummer: IBAN : BE06 0011 4699 8122

BIC CODE: GEBABEBB

Ondernemingsnummer: 440543514

Onze affiches vorige editie

Rekeningnummer: IBAN : BE06 0011 4699 8122

BIC CODE: GEBABEBB

Ondernemingsnummer: 440543514

