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108e SCHELDEPRIJS
Op woensdag 8 april 2020, in de heilige wielerweek tussen de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, staat voor het
internationale wielerpeloton de oudste Vlaamse wielerklassieker op het menu, nl. de 108e Scheldeprijs.
Met de aankomstplaats van onze wedstrijd in Schoten betekent deze wedstrijd een feestdag voor de gemeente.
Voor de derde maal zal de start van onze wedstrijd in het Nederlandse Terneuzen worden gegeven. Het parcours door Zeeland
vormt het prachtige decor voor een boeiend wedstrijdverloop van het “officieuze Wereldkampioenschap voor sprinters”.
De start in Terneuzen en een passage door het winderige Zeeland zullen ongetwijfeld voor vuurwerk zorgen. De mogelijke
waaiervorming belooft spektakel op te leveren en de ploegen zullen hun tactiek moeten aanpassen om met hun speerpunten te
kunnen beginnen aan de lokale ronden met finale in Schoten. Dit jaar sluiten wij terug aan bij de traditie van 3 plaatselijke ronden
zodat publiek en VIP’s de renners maximaal van nabij kunnen volgen tijdens een spannende finale.
Het nieuwe parcours en het ongetwijfeld spetterende wedstrijdverloop doen ons al watertanden. Ook u hoeft op 8 april geen
seconde van de Scheldeprijs te missen.
We hebben een divers aanbod van VIP-formules in Schoten en Terneuzen die wij in deze brochure aan u voorstellen.
Ongetwijfeld is er een VIP-formule die bij uw wensen past. Indien dit niet zo is, nemen wij graag met u contact op voor een voorstel
op maat.
De Scheldeprijs blijft de Antwerpse pijler van Flanders Classics, een uniek Vlaams wielerconcept. Onze organisatie biedt
uitzonderlijke marketingmogelijkheden om uw product te promoten en uw relaties als VIP in de beste omstandigheden te
ontvangen.
Wij staan garant om u en uw genodigden met de verschillende formules zowel in Schoten als in Terneuzen een onvergetelijke
wielerhoogdag aan te bieden.
Onze wedstrijd geniet internationale mediabelangstelling en komt live op Sporza en de Europese sportzenders. U zal de hele dag,
samen met uw relaties, kunnen genieten van een mega-wielerspektakel in een prachtig kader.
Laat deze unieke kans niet onbenut!

Jack Vissers
Voorzitter
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SCHOTEN

VIP-FORMULE “DIAMANT”
TIMING:

08u00 tot 21u00
VIP-parking Kasteeldreef.

PROGRAMMA

VIP-ontbijt in Schoten

08u00

Verplaatsing met luxe autocar naar
Terneuzen

08u00 VIP-ontbijtbuffet in Schoten | restaurant

•

Ploegvoorstelling in Terneuzen

09u15

Verplaatsing met luxe autocar naar Terneuzen.

•

Start 108e Scheldeprijs

10u30

•

VIP-lunch in Terneuzen

Ploegvoorstelling + toegang tot teamzone en
VIP-zone.

12u15

Start 108e Scheldeprijs.

12u30

VIP-lunch in Terneuzen | restaurant Westbeer.

14u30

Verplaatsing met luxe autocar naar Schoten.

15u30

Bijwonen 3 plaatselijke ronden en aankomst,
te volgen vanuit de Martouginclub.

17u30

VIP-receptie met live muziek in de VIP-tent bij het
Kasteel van Schoten.

21u00

Sluiting VIP.

•

•

•

•

•

•

Verplaatsing met luxe autocar naar
Schoten
Bijwonen 3 plaatselijke ronden en aankomst, te volgen vanuit de Martouginclub
Live tv-uitzending van de Scheldeprijs op
groot scherm
Afsluitende receptie met live muziek

PRIJS

€270 p.p. excl. BTW
€250 p.p. vanaf 8 personen excl. BTW

Ontvangst.

Riddershoeve.

HOSPITALITY

LOCATIE: Schoten -Terneuzen - Schoten

VERTREK VANUIT SCHOTEN

SCHELDEPRIJS 2020

formule 1

formule 2
LOCATIE:

VIP-FORMULE “GOUD”

Schoten

TIMING:

•

•

•

•

SCHELDEPRIJS 2020

11u30

Gepersonaliseerde VIP-tafel in de VIP-tent
bij het Kasteel van Schoten

Bijwonen 3 plaatselijke ronden en aankomst, te volgen vanuit de Martouginclub

Ontvangst en toewijzing tafels in de VIP-tent bij
het Kasteel van Schoten.
Aperitief met bubbels.

Gastronomische VIP-lunch

Live tv-uitzending van voorstelling renners en
ploegen, gevolgd door de start in Terneuzen.
12u15

Start gastronomische VIP-lunch.

Live tv-uitzending van de Scheldeprijs op
groot scherm

15u30

Bijwonen 3 plaatselijke ronden en aankomst,
te volgen vanuit de Martouginclub.

Afsluitende receptie met live muziek

17u30

VIP-receptie met live muziek in de VIP-tent bij het
Kasteel van Schoten.

21u00

Sluiting VIP.

HOSPITALITY

•

Voorbehouden VIP-parking Kasteeldreef

Van 11u30 tot 21u00
VIP-parking Kasteeldreef.

PROGRAMMA
•

SCHOTEN

PRIJS

€255 p.p. excl. BTW
€235 p.p. vanaf 8 personen excl. BTW

formule 3
LOCATIE:

V I P - F O R M U L E “ Z I LV E R ”

Schoten

PROGRAMMA
•

•

Van 16u00 tot 21u00

16u00 Bijwonen 3 plaatselijke ronden en aankomst,
te volgen vanuit de Martouginclub..

Bijwonen 3 plaatselijke ronden en aankomst, te volgen vanuit de Martouginclub.

17u30

VIP-receptie met live muziek in de VIP-tent bij het
Kasteel van Schoten.

Live tv-uitzending van de Scheldeprijs op
groot scherm.

21u00

Sluiting VIP.

Afsluitende receptie met live muziek

PRIJS

€105 p.p. excl. BTW

SCHELDEPRIJS 2020

HOSPITALITY

•

TIMING:

SCHOTEN

© Photonews

formule 4
LOCATIE:

VIP-FORMULE

Parcours

“WEDSTRIJD VOLGEN MET VIP-WAGEN”
TIMING:

VIP-parking Kasteeldreef.

PROGRAMMA
•

Volgen van de wedstrijd in een officiële
wagen van de organisatie (7 personen)

Van 08u00 tot 21u00

08u00 Ontvangst en toewijzen minibus.
08u00 VIP-ontbijtbuffet | restaurant Riddershoeve.

•

VIP-ontbijt in Schoten

•

Start 108e Scheldeprijs

•

VIP-luxe mand voor onderweg

•

Verplaatsing met minibus naar Terneuzen.

10u30

Ploegvoorstelling + toegang tot teamzone en
VIP-zone.

12u15

Start 108e Scheldeprijs.

15u30

Bijwonen 3 plaatselijke ronden en aankomst,
te volgen vanuit de Martouginclub.

17u30

VIP-receptie met live muziek in de VIP-tent bij het
Kasteel van Schoten.

21u00

Sluiting VIP.

Afsluitende receptie met live muziek

PRIJS

€1860 voor 7 personen excl. BTW

SCHELDEPRIJS 2020

HOSPITALITY

•

Bijwonen 3 plaatselijke ronden en aankomst, te volgen vanuit de Martouginclub.

09u15
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formule 5
LOCATIE:

PERSOONLIJKE VIP-UNIT
IN DE AANKOMSTZONE TE SCHOTEN

Schoten

TIMING:

PROGRAMMA
•

•

Verwelkom uw gasten (100-120
genodigden) in een prachtige exclusieve
VIP-unit op 2 niveaus. Volg samen met hen
de 3 plaatselijke ronden + de finale van de
wedstrijd. De unit is voorzien van een bar,
toilet, verwarming, airco en TV-scherm om
de wedstrijd live te volgen

PUBLICITEIT
•

•

1/8 pagina in de officiële wedstrijdbrochure
Micro-publiciteit – uw firmalogo in de
VIP-unit

Catering in overleg

PRIJS

€6750 excl. BTW

SCHELDEPRIJS 2020

HOSPITALITY

•

Ontvangst vanaf 14u30

Van 14u30 tot 18u00

© belgaimage

TERNEUZEN

© Kramon

formule 6

VIP-FORMULE "GOUD"

LOCATIE: Terneuzen - Schoten - Terneuzen

PROGRAMMA

•

•

•

•

•

09u00 VIP-parking Scheldetheater.

VIP-parking Scheldetheater

09u30 VIP-ontbijt in Terneuzen | Grand Café Ter Nose.

VIP-ontbijt op de Markt van Terneuzen met
uniek zicht op de ploegvoorstelling

10u30

Ploegvoorstelling + toegang tot teamzone en
VIP-zone.

Toegang tot de teamzone bij het stadhuis

12u15

Start 108e Scheldeprijs.

Ploegvoorstelling op de Markt van
Terneuzen

12u30

VIP-lunch in Terneuzen | restaurant Westbeer.

14u30

Verplaatsing met luxe autocar naar Schoten.

15u30

Bijwonen 3 plaatselijke ronden en aankomst,
te volgen vanuit de Martouginclub.

17u30

VIP-receptie met live muziek in de VIP-tent bij het
Kasteel van Schoten.

Start 108e Scheldeprijs
VIP-lunch in restaurant Westbeer in
Terneuzen
Verplaatsing met luxe autocar naar
Schoten
21u00

Sluiting VIP.

Bijwonen 3 plaatselijke ronden en aankomst, te volgen vanuit de Martouginclub

21u15

Vertrek naar Terneuzen.

•

Live tv-uitzending op groot scherm

22u15

Aankomst Terneuzen.

•

Afsluitende receptie met live muziek

•

•

Transfer terug naar Terneuzen

HOSPITALITY

•

9u30 tot 21u00

PRIJS

€270 p.p.

excl. BTW

€250 p.p. vanaf 8 personen

excl. BTW

SCHELDEPRIJS 2020

•

TIMING:

TERNEUZEN

formule 7

V I P - F O R M U L E " Z I LV E R "

LOCATIE: Terneuzen

TIMING:

•

•

•

•

VIP-parking Scheldetheater

09u30 VIP-ontbijt in Terneuzen | Grand Café Ter Nose.

VIP-ontbijt op de Markt van Terneuzen met
uniek zicht op de ploegvoorstelling

10u30

Ploegvoorstelling + toegang tot teamzone en
VIP-zone.

Toegang tot de teamzone bij het stadhuis

12u15

Start 108e Scheldeprijs.

Ploegvoorstelling op de Markt van
Terneuzen

12u30

VIP-lunch in Terneuzen | restaurant Westbeer.

14u30

Einde lunch.

Start 108e Scheldeprijs
VIP-lunch in restaurant Westbeer in
Terneuzen

SCHELDEPRIJS 2020

HOSPITALITY

•

9u30 tot 14u30

09u00 VIP-parking Scheldetheater..

PROGRAMMA
•

TERNEUZEN

PRIJS

€195 p.p. excl. BTW
€185 p.p. vanaf 8 personen

excl. BTW

formule 8

VIP-FORMULE "BRONS"

LOCATIE: Terneuzen

PROGRAMMA
•

•

•

•

9u30 tot 12u15

09u00 VIP-parking Scheldetheater.

VIP-parking Scheldetheater

09u30 VIP-ontbijt in Terneuzen | Grand Café Ter Nose.

VIP-ontbijt op de Markt van Terneuzen met
uniek zicht op de ploegvoorstelling

10u30

Ploegvoorstelling + toegang tot teamzone en
VIP-zone.

Toegang tot de teamzone bij het stadhuis

12u15

Start 108e Scheldeprijs.

Ploegvoorstelling op de Markt van
Terneuzen
Start 108e Scheldeprijs

PRIJS

€70 p.p.

excl. BTW

SCHELDEPRIJS 2020

HOSPITALITY

•

TIMING:

TERNEUZEN
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pakket 1

PUBLICITEIT

pakket 2

INHOUD
•

•

•

Firmalogo vermeld op de polsbandjes voor
VIP-lunch en receptie met een oplage van
+/- 2500 stuks

INHOUD
•

Publi-boodschap “De Lijn” flanken. Uw
reclameboodschap op de flanken van 10 bussen
of trams van De Lijn gedurende 1 maand voor
de wedstrijd (100/65 cm of 1/3)

1/8 pagina in wedstrijdbrochure
Micro-publiciteit – uw firmalogo op de beeldschermen en led-wall bij de aankomst en in de
VIP-tent

•

Aanmaak sticker

•

1/8 pagina in wedstrijdbrochure

•
•

PUBLICITEIT

8 tickets VIP-formule “Goud” Schoten

8 tickets VIP-formule “Goud” Schoten

SCHELDEPRIJS 2020

PUBLICITY

•

Micro-publiciteit – uw firmalogo op de beeldschermen en led-wall bij de aankomst en in
de VIP-tent

PRIJS

PRIJS

Producten en activiteiten mogen niet in concurrentie
zijn met de sponsors van de Scheldeprijs.

Producten en activiteiten mogen niet in concurrentie
zijn met de sponsors van de Scheldeprijs.

€4500 excl. BTW

€4950 excl. BTW

Pakket 3

ADVERTENTIE

INHOUD

•

Oplage 1250 exemplaren

•

Aangeboden aan publiek en VIP’s

PRIJS

1/4 pagina: €500 excl. BTW
1/8 pagina: €300 excl. BTW
1/16 pagina: €150 excl. BTW
Producten en activiteiten mogen niet in concurrentie
zijn met de sponsors van de Scheldeprijs.

PUBLICITY

Uw advertentie in de officiële
wedstrijdbrochure

SCHELDEPRIJS 2020

•
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C O N TA C T

Schotense Wielerclub vzw. | Merellaan 16 - 2930 Brasschaat | Tel: +32 (0)477 26 78 31
info@scheldeprijs.be | www.scheldeprijs.be | BE 0445.972.742

TICKETS BESTELLEN

WWW.SCHELDEPRIJS.BE/HOSPITALITY

algemene verkoopsvoorwaarden op www.scheldeprijs.be/hospitality

