VIP

CYCLOCROSS MASTERS WAREGEM
WOENSDAG 20 FEBRUARI 2019

INTRO
Het wegseizoen sukkelt in zijn jaarlijkse winterslaap, de tijd van de helden
van de modder, de goden van het mulle zand en de koningen van het veld
is aangebroken. Dit is het seizoen van de cyclocross, een ware volkssport die
populairder is dan ooit!
Nergens ter wereld worden veldrijders zo bejubeld als in België. Wout Van
Aert, Mathieu Van Der Poel, Toon Aerts, Lars van der Haar of Tom Meeusen: ze
kunnen stuk voor stuk rekenen op een schare trouwe fans die hen wekelijks naar
de eindmeet schreeuwen.
Ook de media-aandacht voor het veldrijden is enorm toegenomen, renners zijn
echte vedetten geworden, en daar houden de kijkers van. Openbare omroepen
en commerciële zenders concurreren om de uitzendrechten, het televisieformat
van een veldrit staat garant voor enkele honderdduizenden kijkers.
Bijgevolg is het veldrijden één van de aantrekkelijkste platformen binnen de
sportmarketing, de ideale tool om uw werknemers, partners of zakenrelaties in
een ontspannen kader te ontvangen.

CYCLOCROSS MASTERS WAREGEM – INFO
WAT?

-

Woensdag 20 februari 2019
Feestelijk slotevenement van het veldritseizoen 2018-2019
Enige criterium van het veldrijden
Spectaculair parcours met obstakels
Masters = deelname van de UCI Top 20
Kroning van “Koning Winter”

PROGRAMMA

15u00
16u30
18u00
18u30
19u20
20u00
20u30
21u10
21u15

Jeugdinitiaties
Losrijden renners
Presentatie renners
Nieuw side-event
High Jump
Elite dames (20 min.)
Elite heren (30 min.)
Podiumceremonie
Kroning Koning Winter

VIP-FORMULE

VIP CYCLOCROSS MASTERS WAREGEM
PROGRAMMA

FOOD & DRINKS

–
–
–
–

– Doorlopend dranken à volonté
– Buffet met voorgerecht,
hoofdgerecht (warm&koud) en
dessert

17u30-18u: Ontvangst met welkomstaperitief
18u-20u: Uitgebreid walking dinner in buffetvorm
20u-21u15: Supporteren voor de renners
21u15 – 22u30: Open bar

VIP ZONE

– Vip in stadhuis van Waregem
– Trendy, hoge tafels en stoelen
– Aanpalend terras naast attractieve zone van het
parcours
– Vestiaire
– Verzorgde sanitaire voorzieningen

PARKING

– VIP-parking
PRIJS

125 € per pers.(excl BTW)
1.100 € per 10 pers. (excl. BTW)

EXTRA INFO & CONTACT

CONTACT

GUILLAUME DESMET

+32(0)478 33 68 28
Guillaume.desmet@gracias.be
MAAIKE DE WITTE

+32(0)473 81 05 34
Maaike.dewitte@gracias.be
GHELAMCO ARENA BUSINESS CENTER

Ottergemsesteenweg Zuid 808 - 9000 Gent

