		Geachte,
Zoals elk jaar heeft op zondag 4 maart 2018 het jaarlijkse Ichtegems Wielergala
plaats. Er werd gekozen voor twee wedstrijden, namelijk de wielerwedstrijd voor Elite
vrouwen “Omloop van de Westhoek - Memorial Stive Vermaut” en de wielerwedstrijd
voor Elite mannen “Dwars door West-Vlaanderen - Johan Museeuw Classics”. Om
het geheel van deze wedstrijd financieel mogelijk te maken richten wij ons elk jaar tot
verschillende bedrijven en commerciële medewerkers.

VIP-EXCLUSIVE (+FOCUS-WTV) €2500
Logo van de firma op tv-spot trailer focus - wtv naar aanleiding van Dwars door
West-Vlaanderen – Johan Museeuw Classics. Vermelding van de firma op drukwerk van de organisatie van het Ichtegems Tweevoudig Wielergala (drukwerk
naar pers, publiek en sponsors) - Naam en logo worden vermeld op de officiële
website www.ddwvl.be met mogelijkheid tot link naar eigen website - Uitvoerige
publiciteitsvermelding in de medewerkende kranten - Uitvoerige publiciteit,
spandoeken en promotionele activiteiten langs het parcours van de wedstrijd- 8
VIPBUS-arrangementen
VIP-EXCLUSIVE €2000
Vermelding van de firma op drukwerk van de organisatie van het Ichtegems Tweevoudig Wielergala (drukwerk naar pers, publiek en sponsors) - Naam en logo worden vermeld op de officiële website www.ddwvl.be met
mogelijkheid tot link naar eigen website - Uitvoerige publiciteitsvermelding in de medewerkende kranten - Uitvoerige publiciteit, spandoeken en promotionele activiteiten langs het parcours van de wedstrijd - 8 VIPBUS-arrangementen

VIP-EXCELLENT €950
Vermelding van de firma op drukwerk van de organisatie van het Ichtegems Drievoudig Wielergala (drukwerk
naar pers, publiek en sponsors) - Naam en logo worden vermeld op de officiële website www.ddwvl.be met
mogelijkheid tot link naar eigen website - Uitvoerige publiciteitsvermelding in de medewerkende kranten Uitvoerige publiciteit, spandoeken en promotionele activiteiten langs het parcours van de wedstrijd - Keuze uit
verschillende aanvullende VIP-pakketten
ALLE INFO KUNT U VERKRIJGEN BIJ
- Peter Brackez - Engelstraat 105 a - 8480 Ichtegem
tel. 0478 77 64 76 - peter.brackez@skynet.be
- Rik Goethals - Engelstraat 76 - 8480 Ichtegem
tel. 0484 98 88 62 - rikgoethals@hotmail.com
- of bij de bestuursleden van KVC Ichtegem-Sportief
- info www.ddwvl.be
ADVERTEREN IN KRANTEN
In publiciteitsblad Bazuin wordt ruime aandacht besteed aan onze organisatie. We hopen ook dit jaar dat de
plaatselijke middenstand en bedrijfswereld van de gelegenheid gebruik zal maken om z’n bedrijf en producten via publicitaire kanalen kenbaar te maken aan het brede publiek. We hebben een ruim aanbod aan
publimogelijkheden:
1 pagina
(20 cm x 27 cm)
800,00 €
1/2 pagina
(20 cm x 12,5 cm)
450,00 €
1/3 pagina
(9,7 cm x 19 cm)
335,00 €
1/4 pagina
(9,7 cm x 12.5 cm)
235,00 €
1/6 pagina
(9,7 cm x 8.5 cm)
190,00 €
1/10 pagina (9,7 cm x 4.5 cm)
100,00 €
(Alle prijzen zijn exclusief BTW)

VIP-BUS €225
Rittenschema - Vertrek met VIP-bus naar Nieuwpoort
- Nieuwpoort: ontbijtbuffet en start renners - Ichtegem:
Uitgebreide lunch bij kasseizone Lookhuisstraat - Ichte- VIP-AVOND €95
gem: VIP-zone De Ster - Avondreceptie ’t Gravenhof
VIP-zone De Ster tijdens de wedstrijden - Avondreceptie ’t Gravenhof
VIP-GEDIMAT €185
Ichtegem: Uitgebreide lunch bij kasseizone Lookhuis- VIP-DE STER €70
straat, drank inbegrepen tot einde
VIP-zone De Ster tijdens de wedstrijden
VIP-ICHTEGEM €160
VIP-ONTBIJT €45
Lunch in een Ichtegems restaurant. - VIP-zone De Ster Ontbijtbuffet in zaal Iseland in Nieuwpoort
tijdens de wedstrijden. - Avondreceptie ’t Gravenhof.

(Alle prijzen zijn exclusief BTW)
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Tweevoudig wielergala Nieuwpoort - Ichtegem
Zondag 4 maart 2018
2de Dwars door West-Vlaanderen
Wielerwedstrijd voor Elite mannen UCI 1.1

54ste Omloop van de Westhoek - Memorial Stive
Vermaut
Wielerwedstrijd voor Elite vrouwen UCI 1.2

