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INSTITUTIONAL PARTNERS

OFFICIAL SPONSORS

ONTMOET DUIZENDEN ENTHOUSIASTE WIELERLIEFHEBBERS!

LOCAL ORGANISING COMMIT TEE

OFFICIAL SUPPLIERS

EXPOSURE EN HOSPITALITY

VIP-ARRANGEMENTEN

Voor het bedrijf sleven (lokaal, nationaal, maar ook internationaal) is het EK Baanwielrennen de uitg elezen kans voor exposure en practiviteiten. Er zijn diverse opties beschik baar die bedrijven de g eleg enheid bieden hun naam aan dit unieke evenement te verbinden. Een op
maat g emaak t pak ket behoor t uiteraard tot de mog elijk heden.

Het EK Baanwielrennen biedt u een uitstekend plat form om zakelijke relaties uit te nodig en. Optimale g ast vrijheid g ecombineerd met
spectaculaire topspor t in een unieke omg eving.

GOUD
� 100 x VIP-kaarten voor dag naar
keuze
� 50 x parkeerkaarten
� 75 x publiekskaarten totaal
(Tribune B)
� Speciaal tarief extra kaarten
� Gebruik maken van EK in eigen
communicatie
� Expostand 20m2
� Activatie online content
(2x/mnd)
� Mogelijkheid publieke actie/
campagne tijdens EK
� Branche exclusiviteit
� Logo op rugnummers
� 1 x reclamevlak op baan 20m2
� 1 pagina advertentie in
programmaboek
� 2 x reclameborden 10m
� Logo op verschillende uitingen
� 5 x beeldreclame per dag
� 5 x audioreclame per dag
� Visibiliteit side events

ZILVER

BRONS

� 60 x VIP-kaarten voor dag naar
keuze
� 30 x parkeerkaarten
� 40 x publiekskaarten totaal
(Tribune B)
� Speciaal tarief extra kaarten
� Gebruik maken van EK in eigen
communicatie
� Expostand 20m2
� Activatie online content
(2x/mnd)
� Mogelijkheid publieke actie/
campagne tijdens EK
� Branche exclusiviteit
� 1/2 pagina advertentie in
programmaboek
� 1 x reclameborden 10m
� Logo op verschillende uitingen
� 5 x beeldreclame per dag
� 5 x audioreclame per dag
� Visibiliteit side events

� 25 x VIP-kaarten voor dag naar
keuze
� 12 x parkeerkaarten
� 25 x publiekskaarten totaal
(Tribune B)
� Speciaal tarief extra kaarten
� Gebruik maken van EK in eigen
communicatie
� 1/4 pagina advertentie in
programmaboek
� Logo videoscherm
� Logo EK website
� 3 x beeldreclame per dag
� 3 x audioreclame per dag

BUSINESS LOUNGE
�
�
�
�
�
�
�

Ontvangst met welkomstdrankje
Diner buffet (wo t/m za 18.00 - 22.00*)
Lunch buffet (zo 13.00 - 17.00*)
Koffie/thee + lekkernij na diner buffet
Onbeperkt dranken assorti 4u
Unieke rondleiding middenterrein
Toegang tot Business lounge, VIP-cafe
en VIP-balkon

VIP-CAFE
� Onbeperkt drankenassorti
� Luxe borrelhapjes
� Toegang tot Vip-cafe en VIP-balkon
(wo t/m za 18.00 - 22.00*
zondag 13.00 - 17.00*)

€ 75,- excl. btw
* tijden onder voorbehoud van wijzigingen

€ 135,- excl. btw
* tijden onder voorbehoud van wijzigingen

OVERIGE ACTIVATIE
CLINICS (MA XIMA AL 30 PERSONEN)
Wilt u met uw relaties het baanwielrennen beleven net als
onze EK deelnemers? Rondom het EK heeft u de mogelijkheid
een geheel verzorgde clinic bij ons te volgen.

VERG ADERRUIMTEN
Wilt u een vergadering, lezing of masterclass rondom het EK
Baanwielrennen organiseren?
Wij maken graag een aanbod op maat voor u. Voor informatie
neem dan contact op met profcycling@libema.nl

€ 35.000,-

€ 20.000,-

€ 7.500,-

excl. btw en productiekosten reclame-uitingen

excl. btw en productiekosten reclame-uitingen

excl. btw en productiekosten reclame-uitingen

OOK LOS VERKRIJGBA AR
�
�
�
�

Baanvlak
Boarding 10 meter
Expostand 10m2
Expostand 20m2

€17.500
€5.500
€550
€1.000

Bek ijk hier de af ter-movie van het
UCI WK Baanwielrennen

Media E xposure
Via adver tising, par tnerships, free publicit y en slim g eplande
communicatiemomenten weet het baanwielrennen in Nederland
elke keer weer een g root bereik te creeeren.
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Items in NOS Spor tjournaal
T V-coverag e in diverse Europese landen
Wereldwijd bereik
Coverag e in alle landelijke dag bladen
Aantal bezoekers 20.000 (UCI WK Baanwielrennen 2018)
Aantal uur (live)uit zending en 94:35:08
Verdeling T V k ijkers 55,4% mannen - 4 4,6% vrouwen
3900 Facebook volgers

#EUROTRACK19

Scan of g a naar
ht tps://youtu.be/5dw wlFbFG90

