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We kunnen niet ontkennen dat we bij Gracias, gezien ons bedrijfs-DNA, enorm 
uitkijken naar 2020. Een olympisch jaar waarbij de wereld zich opnieuw verzamelt 
op één plaats en de universele waarden deelt. De kracht en het resultaat van 
verenigde emoties zijn op geen enkele andere plaats sterker aanwezig dan op 
én naast het sportveld. Niet alleen sport maar ook culturele of gastronomische 
events brengen mensen samen en leggen de basis voor gedeelde ervaringen. 

Als bedrijf heeft u ongetwijfeld een persoonlijke missie waarbij gezamenlijke  
waarden centraal staan. Het zijn als het ware de bouwstenen voor een stabiele 
organisatie. Wie ernaar streeft om zijn medewerkers en business partners zoveel 
mogelijk te koppelen aan de eigen bedrijfscultuur, kan maar beter inzetten op 
“verbondenheid”. 

In het komende jaar kan u bij Gracias alvast terecht om uw relaties te versterken 
met de mensen en zakenrelaties die u dierbaar zijn: een oprechte dankuwel, het 
hernemen van oude contacten of het vieren van gedeelde successen.  

In 2020 gaan we verder op het elan van de voorbije jaren. Een uitgebreide 
selectie van eigen hospitality events maakt dat er geen beperkingen zijn in 
uw VIP-beleving. Als dochterbedrijf van het sportmarketing concern Golazo zijn 
we de organisator van heel wat eigen evenementen en kunnen we een enorme 
flexibiliteit aanbieden die onevenaarbaar is. Ervaar de Gracias touch door een 
hospitality event aan te passen aan uw specifieke wensen.

We kunnen oprecht stellen dat Gracias is uitgegroeid tot 
de nummer 1 voor corporate hospitality events, zowel qua 

aanbod als qua service.

Daarenboven kiezen een aantal nieuwe projecten voortaan exclusief voor Gracias 
als dé partner voor een onberispelijke hospitality ervaring (Studio 100, Dinner in 
the sky, DPG Media, …). 

Het succesrecept van ons aanbod blijft ongewijzigd voor de komende 12 
maanden. Een uitgekiend evenwicht tussen de mooiste sportevenementen én de 
beste culturele of gastronomische events.

Let’s connect through events!

Team Gracias 

GRACIAS
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JANUARI
05 JAN  DVV Trofee - Brussels Universities cyclocross Brussel

12 JAN BK Cyclocross  Antwerpen

20 JAN - 02 FEB Australian Open            Melbourne

FEBRUARI 
08 FEB DVV Trofee - Krawatencross  Lille 

22 FEB  Rectavit GP Leuven Leuven

26 FEB Rectavit CC Masters Waregem

MAART
01 MRT - 24 MEI Jupiler Pro League - Play Off 1  België

25 MRT AG 3daagse Brugge - De Panne Brugge

APRIL
05 APR Ronde van Vlaanderen Oudenaarde

12 APR Parijs - Roubaix  Roubaix

26 APR Luik - Bastenaken - Luik Luik

MEI 
15 & 17 MEI Hockey Pro League: Bel - Spa & Bel - USA Antwerpen

21 & 23 MEI Hockey Pro League: Bel - Arg Antwerpen

24 MEI - 07 JUN Roland Garros Parijs

26 & 28 MEI Hockey Pro League: Bel - GB Antwerpen

23 MEI - 24 MEI Spa Classic          Spa-Francorchamps

JUNI 
10 JUN - 14 JUN  Baloise Belgium Tour  België

12 JUN - 12 JUL  EK Voetbal Europa

21 JUN  BK Wielrennen              Anzegem

25 JUN - 27 JUN EK 3x3 Basket   Antwerpen

26 & 28 JUN Hockey Pro League: Bel - Ned Antwerpen

29 JUN - 12 JUL  Wimbledon Londen

JULI
TBC Nacht van de Atletiek  Heusden-Zolder

24 JUL - 09 AUG  Olympische Spelen  Tokio

AUGUSTUS
31 AUG - 6 SEP  BinckBank Tour België

28 AUG - 30 AUG F1 Belgian Grand Prix        Spa - Francorchamps

31 AUG - 13 SEP  US Open New York

SEPTEMBER
01 SEP Waregem Koerse             Waregem

04 SEP Memorial Van Damme Brussel

OKTOBER
18 OKT - 25 OKT ATP European Open           Antwerpen

TBC be-Mine Cyclocross Beringen Beringen

NOVEMBER
01 NOV DVV Trofee - Koppenbergcross Oudenaarde

17 NOV - 22 NOV Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent Gent

TBC DVV Trofee - Flandriencross Hamme

DECEMBER
TBC Superprestige Zonhoven                            Zonhoven

TBC UCI Cyclocross World Cup Namur Namen

KALENDER 2020

SPORTS  EVENTS
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FEBRUARI
01 FEB Editors – Concert Sportpaleis Antwerpen

15 FEB Milow - Concert Lotto Arena                         Antwerpen

MAART
13 MRT - 22 MRT Cirque Du Soleil – Corteo           Antwerpen

FEBRUARI - OKTOBER
23 FEB – 11 OKT Musical Daens Puurs

18 MRT – 17 MEI Musical 40 – 45 Puurs

18 JUN Eric Clapton Antwerpen

JUNI
25 JUN – 27 JUN Antwerp Urban Experience Antwerpen

MEI – SEPTEMBER
01 MEI – 30 SEP Dinner on the Lake  Nijlen

JUNI – SEPTEMBER
25 MEI – 01 JUN Dinner in the Sky Antwerpen

08 JUN – 21 JUN Dinner in the Sky Brussel

31 AUG – 6 SEP Dinner in the Sky Alden-Biesen

07 SEP – 13 SEP Dinner in the Sky Kortrijk 

JANUARI
15 JAN Gala van de Gouden Schoen Puurs

MAART
17 MRT Catwalk to Tokyo Brussel

DECEMBER 
04 DEC Gala van de Kristallen Fiets – 2019 Vilvoorde

TBC Gala van de Kristallen Fiets – 2020 Vilvoorde

21 DEC Sportgala - 2019 Brussel

19 DEC Sportgala - 2020 Brussel

APRIL
03 APR Tour of Flanders – Business peloton Oudenaarde

26 APR AG Antwerp 10 Miles Antwerpen

MEI
03 MEI Spartacus Run Boom

SEPTEMBER
13 SEP Spartacus Thor  Genk

OKTOBER
24 OKT Brussels Ekiden Brussel

CULTURAL EVENTS

CULINARY EVENTS

GALA & AWARD SHOWS

ACTIVE HOSPITALITY
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1 N° 1 VIP-AGENCY

  Gracias is  de onbetwiste marktleider met alle Belgische 
topevents in portefeuille 

  100% focus op corporate hospitality

  Nationale en internationale contacten in sport, muziek, 
gastronomie en entertainment dankzij onze ervaring en het 
Golazo netwerk

2 SERVICE, SERVICE & …… SERVICE

  Eén SPOC voor al uw VIP events vooraf én ter plaatse

  Gratis communicatie-ondersteuning met inhouse grafische 
vormgevers, copywriters en vertalers

  Kom als gastheer in alle rust aan op uw VIP-avond.  
Uw PR-materiaal wordt door Gracias vooraf opgesteld in uw 
loge of op uw tafel

3 70% EIGEN EVENTS

  Flexibiliteit voor speciale aanvragen zoals een  
voorafgaande meeting, presentatie, rondleiding,  
Meet & Greet,…

  De snelste weg naar uw VIP-event waarbij uw Gracias 
contactpersoon ter plaatse alle event touwtjes in handen heeft

4 BUDGET IS BELANGRIJK, WE KNOW!

  U vindt éénzelfde VIP-pakket nooit aan een scherpere prijs

  Volumekorting mogelijk door onze brede portefeuille  

5 WE PRACTICE WHAT WE PREACH

  Onze missie passen we uiteraard toe op onszelf…   
U bent als klant onze VIP.  We nodigen u dan ook graag uit om 
onze nieuwste concepten te ontdekken

WHY GRACIAS?



SPORT

1514
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SAY GRACIAS WITH  

EURO 2020 

2020 wordt een bijzonder jaar op voetbalgebied. Voor de eerste keer in de 
geschiedenis wordt het Europees Kampioenschap gespeeld in maar liefst twaalf 
verschillende landen. Een “tour de force” die niet onopgemerkt zal voorbijgaan 
en nu al de annalen zal ingaan als het grootste voetbaltoernooi op het oude 
continent. Een unieke gelegenheid voor onze gouden generatie voetballers om 
opnieuw te schitteren op het hoogste niveau. 

U bent bij Gracias aan het juiste adres om EURO 2020 te beleven op welke 
manier dan ook. Ter plekke in één van de stadions of in eigen land tijdens een 
supportersevenement of op kantoor. Ons eventteam staat klaar om u te begeleiden 
en te ondersteunen zodat u hét sportevent van het jaar, op welke manier dan ook, 
in de beste omstandigheden kan ervaren. 

Beleef het EK Voetbal zoals U wenst:

 In de officiële stadions 
 Deel de ultieme VIP-ervaring met uw zakenrelaties in één van de 12 

stadions van EURO 2020. Van begin tot einde kan u terugvallen op Gracias 
voor een feilloos verloop bij de reservaties van uw toegangstickets, 
hotelovernachtingen of transfers.

 In uw kantoor
 Breng de voetbalgekte naar kantoor en tover de werkvloer om in 

één groot voetbalfeest. De ideale gelegenheid om na de dagtaak de 
teamgeest in uw bedrijf aan te wakkeren door de wedstrijden te volgen 
op een groot scherm. Gracias zorgt voor de perfecte omkadering met 
verzorgde cateringformules, een ludieke pronostiekwedstrijd en diverse 
randanimaties in EK-sfeer.  

 In de VIP-villages
 Ook in de Belgische grootsteden zal Gracias aanwezig zijn met exclusieve 

hospitalityzones tijdens de live-wedstrijden op groot scherm. U herinnert 
zich ongetwijfeld nog de uitbundige beelden vanop de Antwerpse 
Scheldekaaien tijdens het laatste wereldkampioenschap. Beleef de 
prestaties van de Rode Duivels samen met uw genodigden vanop het 
VIP-deck en ervaar op comfortabele manier het stadiongevoel van 20.000 
supporters.

 Locaties: > Antwerpen
  > Kortrijk

Contacteer ons voor een offerte op maat.

3 
REASONS 

WHY

1 De laatste kans voor onze Gouden Generatie 
op een groot  toernooi  

2 Diverse mogelijkheden voor elk budget

3 Hét voetbalevent van 2020
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SAY GRACIAS WITH  

FOOTBALL 

Vanaf 2020 wordt Gracias dé referentie voor wat VIP-hospitality tijdens nationale 
en internationale voetbalwedstrijden betreft. Ons streven naar kwaliteit en service 
is de voorbije jaren niet onopgemerkt voorbijgegaan. Gracias is dan ook uw 
partner voor alle nationale en internationale voetbal VIP-packages. Net zoals de 
prestaties van onze «golden generation» zal ook de VIP-ervaring tijdens interlands 
van het hoogste niveau zijn.

Wenst u uw klanten eerder te verrassen met een internationale voetbaltrip 
naar een Europese topclub? Top idee.  Gracias staat in voor een vlot verloop en 
regelt alle details voor u en uw VIP-genodigden. Onze ervaring en uitgebreid 
netwerk zorgen ervoor dat we steeds toegang krijgen tot de beste plaatsen. De 
voetbalcompetities in Engeland, Duitsland of Spanje hebben geen geheimen 
voor ons.

Ook in eigen land staan we u graag bij gedurende de VIP-beleving in één van de 
Belgische stadions. Zowel tijdens de reguliere competitie als tijdens Play-Off 1. 
Wat te denken van een unieke corporate hospitality formule tijdens Play-Off 1 
waarbij u 5 thuiswedstrijden bijwoont in evenveel verschillende stadions?

Contacteer ons voor een offerte op maat.

3 
REASONS 

WHY

1 Supporter voor onze Rode Duivels in het 
buitenland

2 Connecteer met uw klanten tijdens een 
meerdaagse voetbaltrip

3 Beleef samen historische Europese duels & finales
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SAY GRACIAS WITH  

HOCKEY 

We kunnen stellen dat België in recordtempo een echte hockeynatie is geworden. 
We behalen als land niet alleen sportieve successen, maar ook de nationale 
interesse in deze mondiale sport is gigantisch. Het grootste bewijs hiervan waren 
de Europese Kampioenschappen van vorig jaar in Antwerpen. Meer dan 10.000 
VIP-genodigden zagen toen de beste Europese teams aan het werk en genoten 
van een onvergetelijke hospitality-ervaring. 

Ook in 2020 zetten we opnieuw in op de succesvolle combinatie van hockey en 
corporate hospitality. Het koppelen van een aangename omkadering aan de 
attractiviteit van deze sport, maakt van hockey steeds een succesverhaal.

In 2020 zullen onze Red Lions en Red Panthers deelnemen aan de Hockey Pro 
League: een internationale landencompetitie waarbij onze teams het opnemen 
tegen de grootste hockeynaties ter wereld. Een unieke kans om dit event bij te 
wonen, want tijdens de thuiswedstrijden ziet u zowel onze nationale damesploeg 
als herenploeg aan het werk. Wie op zoek is naar een stijlvol, sportief en exclusief 
VIP-evenement hoeft niet langer te zoeken.

KALENDER

Hockey Pro League: Bel - Spa & Bel - USA 15 & 17 mei Antwerpen

Hockey Pro League: Bel - Arg 21 & 23 mei Antwerpen

Hockey Pro League: Bel - GB 26 & 28 mei Antwerpen

Hockey Pro League: Bel - Ned 26 & 28 juni Antwerpen

3 
REASONS 

WHY

1 Winnen de Red Lions na het WK en het EK ook 
de Pro League, hun laatste wedstrijd voor vertrek 
naar Tokio?

2 Surf samen met uw klanten op het recente succes 
van het EK Hockey in 2019

3 Dé hockey afspraak in 2020: de Derby der Lage 
Landen op 26 en 28 juni
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SAY GRACIAS WITH  

CYCLING 

Er is geen enkele sport die zo sterk verweven is met ons DNA als het wielrennen. 
Het is fantastisch om te zien hoe iedereen de sfeer en prestaties van de renners 
op zijn eigen manier kan beleven: op zondagnamiddag gekluisterd aan het 
televisietoesel of enkel gëinteresseerd in de uitslag van het pronostiekspel. 

Met Gracias zetten we vooral in op de beleving in het hart van de koers. Niets 
kan tippen aan het ervaren van de spanning ter hoogte van de aankomstlijn of 
de zinderende sfeer bij een ontsnapping. Als VIP-genodigde zit u op de eerste rij 
om de sterren van het peloton van dichtbij aan het werk te zien. Dompel u samen 
met uw genodigden onder in de charmante omkadering van het VIP-gebeuren. 
De perfecte locatie om te netwerken en de relatie met uw klanten aan te halen. 
Business en pleasure lagen nog nooit zo dicht bij elkaar. 

KALENDER

AG 3daagse Brugge - De Panne 25 maart Brugge

Tour of Flanders - Business peloton 03 april Oudenaarde

Ronde van Vlaanderen 05 april Oudenaarde                            

Parijs - Roubaix 12 april Roubaix

Luik - Bastenaken - Luik 26 april Luik

Baloise Belgium Tour  10 juni – 14 juni België

BK Wielrennen 21 juni Anzegem

BinckBank Tour 31 augustus –  6 september België

Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent 17 november – 22 november Gent

3 
REASONS 

WHY

1 Dé Vlaamse sport bij uitstek

2 Lage instapkost voor kwalitatieve  
VIP-arrangementen

3 Maak samen met uw klanten deel uit van het 
business peloton
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SAY GRACIAS WITH  

CYCLOCROSS

De ingrediënten voor de perfecte cyclocross zijn bekend : sfeer, veel modder en 
een spektakelrijk parcours. De tenoren van het veld zorgen voor de spanning en 
wij staan met veel plezier in voor een geweldige hospitality-ervaring. Dé Vlaamse 
wintersport leent zich perfect tot lokaal netwerken met aandacht voor amusement 
en sportieve spanning. Gracias is de exclusieve hospitality aanbieder voor heel 
wat cyclocrosswedstrijden. 

Het hoogtepunt van de veldritkalender in 2020 is ongetwijfeld het BK cyclocross 
in Antwerpen. Een spraakmakend parcours dat garant zal staan voor een nooit 
gezien spektakel. Zo zullen de renners niet alleen langs, maar ook over de Schelde 
fietsen via een ponton én een brug die speciaal voor deze gelegenheid worden 
gebouwd. VIP hospitality op een cruiseschip met het beste uitzicht op een 
veldritparcous? Check!  We kunnen met vertrouwen zeggen dat dit het strafste BK 
cyclocross ooit wordt. Gracias heeft daarnaast ook een selectie gemaakt van de 
mooiste wedstrijden waarbij u kan genieten van alle comfort in onze VIP hospitality 
zone.

KALENDER

DVV Trofee – GP Sven Nys 01 januari Baal

DVV Trofee - Brussels Universities Cyclocross 05 januari Brussel

BK Cyclocross 12 januari  Antwerpen

DVV Trofee - Krawatencross 08 februari Lille

Rectavit GP Leuven 22 februari Leuven

Rectavit CC Masters 26 februari Waregem

DVV Trofee - Koppenbergcross 01 november Oudenaarde 

DVV Trofee - Flandriencross november – Datum TBC Hamme

Superprestige Zonhoven december – Datum TBC Zonhoven

UCI Cyclocross World Cup Namur december – Datum TBC Namen

3 
REASONS 

WHY

1 Ontdek de unieke ambiance tijdens dé Vlaamse 
wintersport bij uitstek

2 Aanschouw de duels tussen Wout Van Aert en 
Mathieu van der Poel

3 Lage instapkost voor kwalitatieve  
VIP-arrangementen
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SAY GRACIAS WITH  

ATHLETICS

Hoeft het nog een betoog dat er in dit olympisch jaar één sport is die alle aandacht 
verdient? Het is een must om ooit eens de beste atleten ter wereld live aan het 
werk te zien… Lopen, springen & werpen. De Memorial Van Damme zal in 2020 
de eer hebben om een resem recente olympische medaillewinnaars te mogen 
ontvangen tijdens de voorlaatste manche van de IAAF Diamond League. 

Kom samen met 40.000 uitzinnige fans deze sporthelden aanmoedigen. Een 
gegarandeerd kippenvelmoment. Als bedrijf is dit event de uitgelezen kans om 
uw beste zakenrelaties uit te nodigen voor een onvergetelijke avond. Ons volledig 
vernieuwd VIP-village is geheel op maat van bedrijven die wensen te netwerken  
in een aangenaam kader van een internationaal sportevenement. 

Ook tijdens de Nacht van de Atletiek in Heusden-Zolder biedt Gracias u de kans 
om vanop de eerste rij en in alle comfort te genieten van topprestaties op en rond 
de piste.

KALENDER

Nacht van de Atletiek juli – Datum TBC Heusden-Zolder

Olympische Spelen 24 juli – 09 augustus Tokyo

Memorial Van Damme 04 september Brussel 

3 
REASONS 

WHY

1 In 2020 is de Memorial Van Damme het welcome 
event van de olympische medaillewinnaars 

2 Slechts enkele weken na de Olympische Spelen

3 Het nationale society event bij uitstek
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SAY GRACIAS WITH  

AUTOMOTIVE EVENTS

VIP-hospitality en autosport zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De 
fascinerende wereld van unieke wagens en historische duels wordt steevast 
geassocieerd met het beste wat de hospitality-wereld te bieden heeft. In België 
zijn we daarenboven gezegend met het mooiste racecircuit ter wereld, Spa-
Francorchamps. 

Op dit mythische tracé wordt jaarlijks “Spa Classic” georganiseerd waarbij 1.500 
historische racewagens het tegen elkaar opnemen. Een bijzondere VIP-beleving 
waarbij u toegang heeft tot de paddocks, plaats kan nemen voor een circuitdoop 
en doorlopend culinair wordt verwend. U hoeft niets te missen van de races dankzij 
premium seats in de tribune en het beste zicht vanop ons VIP-terras. Spa Classic 
is ontegensprekelijk hét event waarbij zowel Franstalige- als Nederlandstalige 
bedrijven graag aanwezig zijn. 

Een jaarlijkse afspraak op de internationale kalender is ontegensprekelijk de F1 
GP van België in Spa-Francorchamps. De snelste bolides ter wereld en meest 
indrukwekkende entourage verzamelen er in de magnifieke setting van de 
Ardennen. Een “once in a lifetime” ervaring die niet snel wordt vergeten.

CUSTOM EVENT?!
Heeft u echter interesse om een corporate event te organiseren in het unieke 
kader van een racecircuit? Wij helpen u graag verder met het uitwerken van een 
tailor-made evenement.

KALENDER

Spa Classic 23 mei – 24 mei Spa-Francorchamps

F1 Belgian Grand Prix 28 aug – 30 aug Spa-Francorchamps

Corporate event op het racecircuit  Op aanvraag

3 
REASONS 

WHY

1 De top events voor uw Franstalige klanten

2 Laat uw genodigden zelf achter het stuur kruipen

3 Verhoog uw hospitality experience met een 
circuitdoop of “behind the scenes” rondleiding
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SAY GRACIAS WITH  

TENNIS 

Het bedrijfsleven heeft een lange historiek met het internationale tenniscircuit. 
Bewijs hiervan is de enorme populariteit van de VIP Hospitality packages tijdens 
de grandslamtoernooien. Elk jaar opnieuw is de vraag groter dan het aanbod. 
Dankzij een uitgebreid netwerk en zeer goede relaties met deze prestigieuze 
toernooien kan u op Gracias terugvallen om uw aanwezigheid te garanderen.

Dichter bij huis kan u eveneens genieten van het hoogste niveau tijdens de 
European Open in Antwerpen. Dit ATP 250 toernooi staat niet alleen garant 
voor toptennis in België, het is tegelijk de gelegenheid om topsport en business 
te combineren. Diverse corporate hospitality formules bieden uw bedrijf de 
mogelijkheid om zakenrelaties uit te nodigen in de unieke sfeer van dit event. Een 
“love game” waarbij de VIP-genodigden kunnen genieten van een heerlijk diner 
en het beste uitzicht op centre court.  

KALENDER

Australian Open  20 januari – 02 februari Melbourne

Roland Garros 24 mei – 07 juni Parijs

Wimbledon 29 juni – 12 juli Londen

US Open 31 augustus – 13 september New York

European Open 18 oktober – 25 oktober Antwerpen

3 
REASONS 

WHY

1 David Goffin speelt naar jaarlijkse gewoonte zijn 
home game tijdens de European Open

2 Zelfs de drukst bezette CEO’s slaan zelden een 
Grand Slam uitnodiging af

3 Verhoog uw experience met een “tennis clinic” 
of een “Meet & Greet”
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SAY GRACIAS WITH  

BASKET 

Je neemt een half basketbalveld, plaatst er twee teams van telkens 3 spelers op 
en je voegt er een snuifje “street credibility” aan toe. Al deze ingrediënten samen 
resulteren in een ongewoon maar zeer verrassend resultaat: 3x3 Basketbal. De 
nieuwste sensatie van de komende Olympische Spelen in Tokio 2020. 

Laat je imponeren door de indrukwekkende moves en de hoge intensiteit van 
deze sport tijdens het Europees Kampioenschap in Antwerpen. De Groenplaats 
zal van 25 tot en met 27 juni het epicentrum zijn voor alles en iedereen die basket 
ademt. De beste nationale teams nemen het in onderlinge duels tegen elkaar op 
met als inzet de Europese titel. Hier wordt duidelijk om de knikkers gespeeld.

Gracias staat in voor alle hospitality omkadering zodat uw VIP-genodigden op 
een aangename manier kunnen netwerken en genieten van het spektakel. Een 
uitgebreide receptie op het panoramisch VIP-deck met zicht op het basketbalveld? 
Een gastronomisch 4-gangen diner in een voormalige kerk vol met prachtige 
hedendaagse kunst?  U mag beide alvast aanvinken. 

KALENDER

EK 3x3 Basket 25 juni – 27 juni Antwerpen

3 
REASONS 

WHY

1 Maak kennis met de nieuwste sensatie van de 
Olympische Spelen in Tokyo 2020

2 Het EK 3x3 Basket als een verrassende mix van 
sport, cultuur & gastronomie

3 De gegarandeerde aanwezigheid van talrijke 
personalities uit de culturele en culinaire wereld



GASTRONOMIE
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SAY GRACIAS WITH  

DINNER IN THE SKY

Het is weinigen gegeven maar er bestaan wel degelijk culinaire concepten waarbij 
1 + 1 gelijk is aan 3. De combinatie van de beste sterrenchefs met een prachtig 
gedekte tafel op 50m hoogte maakt dat je een “once in a lifetime” kan delen met 
32 VIP-genodigden.

Dinner in the Sky is een gevestigde waarde die elk jaar een twist weet te geven 
aan zijn eigen succesverhaal. In 2020 kan u zomaar in alle uithoeken van het land 
aanschuiven aan de meest exclusieve tafel. Wat te denken van een road show die 
passeert langs Brussel, Antwerpen, Kortrijk en Alden Biesen? Niemand die nog 
iets hoeft te missen van deze culinaire ervaring op een indrukwekkende hoogte.

In 2020 lanceert Dinner in the Sky een vernieuwde set-up waarbij het 
zwevend platform zal bestaan uit 8 individuele tafels, van telkens 4 

personen, die samen één geheel vormen. 

Bedrijven hoeven dus niet langer de volledige structuur te privatiseren 
om zakenrelaties te kunnen ontvangen. U kan één, twee of meerdere 

tafels van 4 personen privatiseren óf alle 8 tafels reserveren. 

U bent onmiddellijk de perfecte gastheer die kan terugvallen op een Michelin 
sterrenchef aan het fornuis, verfijnde wijnen en een prachtig uitzicht op de city 
skyline. 

Ook met groepen vanaf 4 personen kunt u mee aan tafel schuiven en genieten 
van Dinner in the Sky. 

KALENDER

Dinner in the Sky - Antwerpen 25 mei – 1 juni

Dinner in the Sky - Brussel 8 juni – 21 juni

Dinner in the Sky - Alden Biezen 31 aug – 6 sep

Dinner in the Sky - Kortrijk  7 sep – 13 sep

3 
REASONS 

WHY

1 Uw eigen privétafel voor 22 personen met 
uitzicht op een schitterende city skyline

2 Een Michelin sterrenchef die een lach op uw 
gezicht tovert met een gastronomisch menu 
en een ongeziene ambiance achter het fornuis 

3 The most high-end culinary experience  
of the world 
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DINNER ON THE LAKE 

Met een vijfde editie trekt het drijvend restaurant ook in 2020 opnieuw de kaart van 
vernieuwing. Een nieuwe secret location zal de thuisbasis zijn van dit unieke pop-
up restaurant. Met een “pied à terre” (of is het eerder pied à l’eau) in de Brusselse 
rand kan zowel het noorden als het zuiden van ons land voorgoed Dinner on the 
Lake in de armen sluiten. 
 
Het design van het vlot biedt alle mogelijkheden voor een corporate meeting 
of inspirerende keynote session aan boord. The perfect match voor ieder bedrijf 
dat een workshop of opleiding wenst te organiseren alvorens culinair verwend te 
worden. 
 
Ervaar Dinner on the Lake nog intenser door het drijvend restaurant te privatiseren. 
De locatie biedt plaats aan 65 personen zittend of 90 personen staand. Met het 
exclusieve karakter van deze verdoken parel, heeft u onmiddellijk de aandacht 
van alle genodigden.  

Ook groepen vanaf 6 personen kunnen mee aan tafel schuiven en genieten van 
Dinner on the Lake. 

KALENDER

Dinner on the Lake – Nijlen (Antwerpen - Oost)  1 mei – 30 sep

*Andere mogelijke locaties worden begin 2020 bekendgemaakt.

3 
REASONS 

WHY

1 Een 360° ervaring met een gegarandeerde  
wow-factor

2 Een beloftevolle chef of Michelin certitude?  
We denken graag mee met uw budget

3 Bezorg uw genodigden de allermooiste 
zomeravond van 2020
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#BREWERY VISIT
#COOKING 

WORKSHOP

SAY GRACIAS WITH  

CUSTOM CULINARY EVENTS 

Er is geen betere manier om uw zakenrelaties te verrassen dan met een persoonlijke 
invitatie voor een gastronomische beleving. Networking doe je nog steeds het 
beste aan een prachtig gedecoreerde tafel waarbij u de volle aandacht heeft van 
uw VIP-genodigden. Een adembenemend kader en de fijnste culinaire gerechten 
zijn de hoofdingrediënten voor een onvergetelijke avond. 

Maak alvast kennis met de welgekende “Gracias touch” voor gastronomische 
concepten. Het door u opgegeven budget en thema worden vertaald naar een 
verrassend resultaat met impact. 

#FINE FOOD

#PRIVATE DINNER

#VIP MICHELIN EXPERIENCE

#FOOD PAIRING

#WINETASTING

#SECRET LOCATION

#RESTAURANT TOUR#MIXOLOGY WORKSHOP

#GASTRONOMY

#GASTRONOMIC 
TOURISM



CULTUUR

4342
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SAY GRACIAS WITH  

CULTURAL EVENTS

Houdt u ook van afwisseling en een brede kijk op hetgeen  er allemaal gebeurt in 
de wereld? Bij Gracias delen we graag deze visie. Dat is ook de reden waarom we 
een evenwichtig aanbod in onze hospitality events aanbieden. Een gezonde mix 
van sportgerelateerde events, afgewisseld met culinaire of culturele activiteiten 
die iedereen kan bekoren. 

Zo mogen we ons alvast aan een nieuwe klepper van formaat verwachten 
op musicalgebied: Daens. Een ijzersterk verhaal dat wordt gebracht in een 
vernieuwende 2.0-versie. Denk hierbij aan bewegende tribunes en decors, een 
immens groot speelveld en een uniek audiosysteem. Wenst u meer te doen dan 
enkel het bijwonen van dit totaalspektakel? Een VIP-formule tijdens dit uniek 
spektakel is de perfecte manier om uw genodigden in de watten te leggen. 

Bij alle culturele hospitality events staat Gracias u graag bij met de opmaak van 
een mooie digitale uitnodiging en is er een event manager ter plekke aanwezig 
als persoonlijk aanspreekpunt. We go the extra mile. 

De culture hospitality events worden wekelijks aangevuld met nieuwe topaffiches. 
Neem contact met ons op voor de laatste concerten en updates.

Heeft u eerder interesse in een nocturnebezoek aan een museum of een culturele 
beleving op maat? Wij helpen u graag met het uitwerken van een verrassend 
concept waarbij cultuur en beleving perfect samengaan.

KALENDER

Editors – Concert Sportpaleis 01 februari Antwerpen 

Milow - Concert Lotto Arena 15 februari Antwerpen

Musical Daens 23 februari - 11 oktober Puurs 

Cirque Du Soleil - Corteo  13 maart – 22 maart  Antwerpen

Musical 40 - 45 18 maart – 17 mei Puurs

Eric Clapton 18 juni Antwerpen
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SAY GRACIAS WITH  

THE ANTWERP URBAN 
EXPERIENCE

Met veel goesting en passie trekken we regelmatig de kaart van het onverwachtse 
bij Gracias. Zeker op culinair vlak. En dat is dan ook hetgeen u mag verwachten van 
25 tot en met 27 juni. Tijdens “The Antwerp Urban Experience” strijkt een uniek 
pop-up concept neer in de meest artistieke stad van het land. Een verademing en 
ontdekking voor iedereen die eens buiten de begane paden wilt gaan.  

Kunstenlocatie AMUZ zorgt als voormalige barokke kerk voor een unieke setting 
die de nodige verwondering zal creëren. In dit bijzonder kader serveert een 
bekende sterrenchef een gastronomisch diner met aangepaste kwaliteitswijnen. 
Tijdens het uitgebreide champagne-aperitief met verfijnde amuses komt u meer 
te weten over deze bijzondere locatie en de aanwezige kunstwerken van oa. Jan 
Fabre. Kom tijdens een begeleide wandeling meer te weten over de Antwerpse 
streetart in het hart van deze bruisende stad.   

En om de verwondering nog groter te maken kan u als afsluiter de sfeer gaan 
opsnuiven tijdens het EK 3x3 Basketbal op de Groenplaats. Vanop het 
panoramisch VIP-terras geniet u er van een afsluitende receptie en heeft u het beste 
uitzicht op alle actie van deze spectaculaire urban sport. Uw VIP-genodigden het 
beste serveren op culinair, artistiek en sportief vlak? Het kan tijdens “The Antwerp 
Urban Experience”.

3 
REASONS 

WHY

1 Een gastronomisch diner met bekende 
sterrenchef  

2 Een verrassende kijk op cultuur te midden van 
een urban setting

3 Gegarandeerd spektakel tijdens het Europees 
Kampioenschap 3x3 basket

KALENDER

The Antwerp Urban Experience 25 juni – 27 juni Antwerpen



GALA & AWARD
SHOWS

4948
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SAY GRACIAS WITH  

SPORTGALA 

Op het einde van elk sportief jaar wordt de eindbalans opgemaakt met de 
verkiezing van Sportman & Sportvrouw. De ultieme bekroning voor iedere 
sporter om deze trofee in ontvangst te mogen nemen voor de ogen van collega’s 
en roemrijke coryfeeën. Dankzij Gracias kan u in alle exclusiviteit mee aan tafel 
schuiven met de beau monde van de Belgische sportwereld tijdens het Sportgala 
2020. Een event waarbij zien en gezien worden is toegestaan. Sluit de avond af 
met een afterparty in de aanwezigheid van vele sportpersoonlijkheden.

KALENDER

Sportgala 2019 21 december J&M Studio’s Schelle

Sportgala 2020 19 december J&M Studio’s Schelle

Laureaten Sportgala:

 Sportman Sportvrouw
2018 Eden Hazard Nina Derwael
2017 David Goffin Nafi Thiam
2016 Greg Van Avermaet Nafi Thiam
2015 Kevin De Bruyne Delfine Persoon
2014 Thibaut Courtois Nafi Thiam
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SAY GRACIAS WITH  

GALA VAN DE GOUDEN 
SCHOEN 

Met de grandeur van een indrukwekkende galashow is de uitreiking van de Gouden 
Schoen een niet te missen event. De high level hospitality en de aanwezigheid van 
de grootste namen uit het Belgisch voetbal maken dit event “incontournable” op 
de kalender. Beleef de uitreiking van de belangrijkste trofee in onze vaderlandse 
voetbalcompetitie vanop de eerste rij. Geniet samen met uw VIP-genodigden 
van een uitgebreide ontvangstreceptie en een verfijnd seated dinner. Tijdens de 
uitreiking van de prijzen neemt u plaats aan de gekende ronde tafels vanwaar u 
het beste zicht heeft. Jaarlijks wordt de avond afgesloten met een niet te missen 
afterparty waarbij de winnaars en hun entourage aanwezig zijn.  

KALENDER

Gala van de Gouden Schoen 15 januari Puurs

WINNAARS GOUDEN SCHOEN

2018 Hans Vanaken
2017 Ruud Vormer
2016 José Izquierdo
2015 Sven Kums
2014 Dennis Praet
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SAY GRACIAS WITH  

GALA VAN DE  
KRISTALLEN FIETS 

Als land van Flandriens en kasseiwegen wordt in België jaarlijks de beste 
wielrenner verkozen tijdens het Gala van de Kristallen Fiets. Een verzamelen van 
het professionele peloton waarbij de renners voor één keer mee van het glas 
kunnen nippen. In deze bijzondere sfeer kan u als VIP-genodigde mee genieten 
van de verfijnde catering en het beste op hospitality vlak. De uitreiking van de 
Kristallen Fiets zou geen gala-avond zijn zonder een geweldige afterparty. De 
glitter & glamour van deze gala-avond misstaat helemaal niet op de welbekende 
Medialaan in Vilvoorde waar alles doorgaat.

KALENDER

Gala van de Kristallen Fiets - 2019 4 december 2019 Vilvoorde 

Gala van de Kristallen Fiets - 2020 december 2020 – Datum TBC Vilvoorde 

WINNAARS KRISTALLEN FIETS

2018 Victor Campenaerts & Nicky Degrendele
2017 Greg Van Avermaet & Jolien D’Hoore
2016 Greg Van Avermaet & Jolien D’Hoore
2015 Greg Van Avermaet
2014 Greg Van Avermaet
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CATWALK TO TOKYO

Aan het begin van elke olympisch jaar wordt de officiële uitrusting van de 
Belgische atleten gepresenteerd met een spectaculaire voorstelling. Tijdens een 
groots opgezette catwalk showen de olympiërs het beste wat ons land te bieden 
heeft. In alle opzichten is dit een hospitality event pur sang: een seated dinner 
met een Michelin sterrenchef, een wervelende show met twee top DJ’s en de 
aanwezigheid van de olympische delegatie en talrijke persoonlijkheden uit het 
bedrijfsleven. 

De Olympic catwalk to Tokyo is een uniek spektakelstuk dat in al zijn opzichten 
geen gelijke kent. Bezorg uw VIP-genodigden een onvergetelijke avond en dineer 
zij aan zij met onze olympische medaillekandidaten. 

KALENDER

Catwalk to Tokyo 17 maart Brussel 



ACTIVE
HOSPITALITY 

5958
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SAY GRACIAS WITH  

ACTIVE HOSPITALITY

Een gezonde (bedrijfs)geest in een gezond lichaam. Het is alvast een gedachte 
die we bij Gracias delen. Net zoals iedereen binnen de Golazo groep, propageren 
ook wij de missie om dagelijks te bewegen. Dankzij de groepsstructuur van ons 
moederbedrijf hebben we alle tools en kennis in huis om bedrijven te begeleiden 
in active hospitality.

Samen met uw collega’s de streep halen van een loopwedstrijd of een obstacle 
run? Het schept alvast een enorm groepsgevoel dat zich laat voelen tot op de 
werkvloer. Of wat te denken van een uitdaging op de fiets met als apotheose de 
beklimming van een  Vlaamse kuitenbijter of een mythische col in het buitenland? 
Onze fietsincentives zijn legendarisch en de herinneringen worden bij de 
deelnemers nog regelmatig opgehaald.

Tijdens alle Golazo events kan u als bedrijf deelnemen en genieten van de 
aanwezige active hospitality: een eigen VIP-lounge voor uw bedrijf met een 
sportsbar, een massagetafel, een fotograaf en ludieke photo booth,…

Interesse in onze active hospitality tijdens Golazo events?  
Neem zeker een kijkje op: 

  www.wearerunning.be 

  www.wearecycling.com 

  www.wearewalking.be    

KALENDER

Tour of Flanders – Business Peloton 03 april Oudenaarde

AG Antwerp 10miles for companies 26 april Antwerpen

Spartacus Run 03 mei Boom

Spartacus Thor 13 september Genk

Brussels Ekiden 24 oktober  Brussel



CORPORATE
EVENTS &

INCENTIVES

6362
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A CORPORATE EVENT 
OR INCENTIVE 

Wie vertrouwd is met de kwaliteit en service van Gracias zal begrijpen dat het 
event team ook ” master” is in het uitwerken van corporate events. De  jarenlange 
ervaring in de evenementenwereld maakt dat onze schouders zeer regelmatig 
onder een personeelsfeest of productlancering worden gezet. De dagelijkse 
activiteiten in de veeleisende wereld van VIP-hospitality zorgen ervoor dat we 
voeling hebben met de noden en wensen voor een bedrijfsevenement. Het beste 
bewijs van onze correcte en kwalitatieve werkwijze is de mooie lijst van trouwe en 
tevreden klanten.

Wenst u uw klanten, leveranciers of medewerkers te bedanken met een spetterend 
feest of team building? Gracias is de garantie tot succes en denkt heel graag 
met u mee. We gaan voor een unieke totaalervaring die de verwachtingen zal 
overtreffen.  

Onze naam deed het al vermoeden, we zijn wereldburgers. Gracias biedt ook 
zorgvuldig georganiseerde incentive reizen aan. Onze project managers 
verzorgen een full service, gespecialiseerd per gekozen bestemming. Bij 
terugkomst in België zal u ongetwijfeld volledig ‘connected’ zijn met uw 
reisgenoten.
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CONTACT

Gracias
Ghelamco Arena / Business Centre
Ottergemsesteenweg zuid 808
9000 Gent / Belgium

info@gracias.be
09/273.73.55

Life is about  
creating & living 

experiences that are  
worth sharing 

(Steve Jobs)
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NOTITIES



ONTDEK AL ONZE EVENTS OP


