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8 2 STE G E N T - W E V E L G E M 7 R A C E S I N F L A N D E R S F I E L D S
Zondag 29 maart 2020
Gent-Wevelgem 2020 wordt een editie om in te kaderen, want er wordt voor het eerst gestart op de majestueuze Grote Markt in Ieper ! De identiteit van “The Greatest Race in Flanders Fields” wordt hierdoor nog meer
geaccentueerd.
In 2019 won Alexander Kristoff de beklijvende spurt van een elitegroep, en dit na een dag strijd met en tegen
de wind.
De internationale erkenning als wielermonument werd verworven door de eigen ziel van de wedstrijd, de grote
historiek, het unieke parcours en de heroïsche erelijst. Al 26 keer mocht een wereldkampioen het hoogste schavot in Wevelgem betreden !
Gent-Wevelgem behoort tot de 10 meest gerenommeerde ééndagswedstrijden ter wereld, de winnaar krijgt
daarom het maximum van de punten voor de UCI World Ranking.
Zo heeft Vlaanderen met de Ronde en Gent-Wevelgem 2 absolute topwedstrijden die tot deze selecte groep
behoren.
Op zondag 29 maart 2020 serveren we ‘in Flanders Fields’ opnieuw een unicum in de wereld.
Er worden maar liefst 7 wedstrijden Gent-Wevelgem verreden en dit allemaal op topniveau:
WorldTour bij de Heren en Dames Elite, Nations’ Cup bij de U19 Juniores en U23 Beloften,
Beker van België bij de Nieuwelingen.

De ideale manier om uw gasten een dagje te verwennen !
Kies de formule die u op het lijf geschreven is, laat u onderdompelen in de wielerpassie en beleef het allemaal vanop de
eerste rij !

photo cover: © photonews

Ook u en uw gasten kunnen er bij zijn. Onze VIP-formules zijn steeds een combinatie van schitterende koersbeleving, en hoogstaand culinair plezier.

© photonews

formule 1
LOCATIE:

V I P STA RT I E P E R + K E M M E L B E RG

Ieper + Kemmelberg

Voor en na een uitgebreid ontbijt in buffetvorm
heeft u vrije toegang tot de teamzones van de
Dames en Heren Elite. U maakt de ploegvoorstellingen mee vanop de eerste rij. Na de
start van de wedstrijd Heren Elite brengt de
organisatie u op een comfortabele manier naar
de Kemmelberg. Daar zit u in het middelpunt
van alle actie op één van Vlaanderens meest
iconische kasseihellingen. Op het hoogste punt
van de provincie ziet u maar liefst 5 rennerspassages : 1 keer Dames Elite, 2 keer U23
Beloften, en tot slot ook 2 keer de allergrootste
wielerkampioenen.

PROGRAMMA EN TIMING

08u30

09u35
10u30
11u00

12u00

12u30
13u00

De kans is dus groot dat u de winnaar mee over
de top schreeuwt !
13u20
13u50

GENT-WEVELGEM 2020

HOSPITALITY

14u50
15u45
16u40
17u30
PRIJS

€285 p.p. excl. BTW

Incl. 1 VIP-parking per 2 personen.

18u30

Onthaal door onze hostessen en uitgebreid ontbijt in het gezellige Koerscafé op de Grote Markt
van Ieper.
Toegang tot de teamzones Dames en Heren Elite.
Start Gent-Wevelgem WorldTour Dames Elite.
Start Nations’ Cup U23 Beloften Kattekoers.
Start Gent-Wevelgem WorldTour Heren Elite.
Aansluitend vertrek van de VIP-bus voor een
korte rit naar de Kemmelberg.
Onthaal door onze hostessen in de VIP-tent op de
top van de Kemmelberg.
Aperitief met champagne en hapjes.
Start rechtstreekse tv-uitzending Dames en
Heren Elite, te volgen op grote schermen.
Excellente lunch en doorlopend open bar.
Gepersonaliseerde tafel met zitplaatsen voor alle
genodigden.
Toegang tot de VIP-zone met direct zicht op de
koers.
Passage WorldTour Dames Elite.
Eerste passage Nations’ Cup U23 Beloften
Kattekoers.
Tweede passage Nations’ Cup U23 Beloften
Kattekoers.
Eerste passage WorldTour Heren Elite.
Tweede passage WorldTour Heren Elite.
Aankomst WorldTour Heren Elite, te volgen op
grote schermen.
Aansluitend vertrek naar Ieper.
Einde programma.

formule 2
LOCATIE:

VIP KEMMEL LUNCH

Kemmelberg

Op de top van de Kemmelberg zit u in het middelpunt van alle actie op één van Vlaanderens
meest iconische kasseihellingen. Op het
hoogste punt van de provincie ziet u maar
liefst 5 rennerspassages : 1 keer Dames Elite,
2 keer U23 Beloften, en tot slot ook 2 keer de
allergrootste wielerkampioenen.
De kans is dus groot dat u de winnaar mee over
de top schreeuwt !

PROGRAMMA EN TIMING

12u00

12u30
13u00

13u20
13u50
14u50
15u45
16u40
17u30

PRIJS

€225 p.p excl. BTW

Incl. 1 VIP-parking per 2 personen.

©
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HOSPITALITY

18u15

Onthaal door onze hostessen in de VIP-tent op de
top van de Kemmelberg.
Aperitief met champagne en hapjes.
Start rechtstreekse tv-uitzending Dames en
Heren Elite, te volgen op grote schermen.
Excellente lunch en doorlopend open bar.
Gepersonaliseerde tafel met zitplaatsen voor alle
genodigden.
Toegang tot de VIP-zone met direct zicht op de
koers.
Passage WorldTour Dames Elite.
Eerste passage Nations’ Cup U23 Beloften
Kattekoers.
Tweede passage Nations’ Cup U23 Beloften
Kattekoers.
Eerste passage WorldTour Heren Elite.
Tweede passage WorldTour Heren Elite.
Aankomst WorldTour Heren Elite, te volgen op
grote schermen.
Einde programma.

formule 3
LOCATIE:

VIP PRIVÉ-BUS (MAX 8 PERSONEN)

Parcours

Nodig uw relaties uit voor een exclusieve dag
Gent-Wevelgem en volg samen met hen de
wedstrijd op een buitengewone manier : een
VIP Privé-bus die u toelaat om de hele dag,
van de start op de Grote Markt in Ieper tot
de aankomst in Wevelgem, op te gaan in een
schitterend wielerspektakel.
Aanschouw de concentratie op de gezichten van
de grote tenoren bij de start, ruik het zweet van
afgepeigerde renners op de Kemmelberg en deel
in de immense vreugde van de winnaar aan de
eindmeet in Wevelgem !

PROGRAMMA EN TIMING

08u00
09u00

09u30
10u30
11u00

12u30
13u15

13u20
13u50

GENT-WEVELGEM 2020

HOSPITALITY

14u50
15u45

17u30
PRIJS

€ 2750 maximum 8 personen excl. BTW

Incl. 1 VIP-parking voor elke genodigde.

20u30

Onthaal door onze hostessen en uitmuntend
VIP-ontbijt in de Porseleinhallen in Wevelgem.
Vertrek met de VIP Privé-bus naar de startplaats in Ieper met begeleiding door een
ex-profrenner.
Toegang tot de teamzone.
Start Nations’ Cup U23 Beloften Kattekoers.
Start Gent-Wevelgem WorldTour Heren Elite.
Aansluitend vertrek met de VIP Privé-bus,
tussenstops langsheen het parcours en champagne op de bus.
Start rechtstreekse tv-uitzending Dames en
Heren Elite.
Excellente lunch en doorlopend open bar in de
VIP-tent op de top van de Kemmelberg, inclusief
toegang tot de VIP-zone met direct zicht op de
koers.
Gepersonaliseerde tafel met zitplaatsen voor alle
genodigden.
Passage WorldTour Dames Elite.
Eerste passage Nations’ Cup U23 Beloften
Kattekoers.
Tweede passage Nations’ Cup U23 Beloften
Kattekoers.
Eerste passage WorldTour Heren Elite, aansluitend vertrek naar Wevelgem.
Tv-uitzending kan verder gevolgd worden in de
VIP Privé-bus.
Aankomst WorldTour Heren Elite te volgen
vanop voorbehouden plaatsen op de VIP-tribune
aan de eindmeet in Wevelgem.
Start Walking Dinner met champagnebar in de
Porseleinhallen.
Einde programma.

© Belgaimage
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formule 4
LOCATIE:

VIP GENT-WEVELGEM IN THE SKY

Parcours

Nodig uw relaties uit voor een exclusieve dag
tijdens Gent-Wevelgem en volg samen met hen
de wedstrijd vanuit een officiële wedstrijdwagen. Daarnaast geniet u van een fantastische
helikoptervlucht om de koers optimaal te
bekijken.
Aanwezig zijn op Gent-Wevelgem ? Doe het in
stijl ! Deze formule is uw kans om de koers te
beleven zoals u dat nooit eerder heeft gedaan. U
wordt meegenomen voor een dag vol koersbeleving en geniet van een exclusief uitzicht vanuit
de meest unieke standpunten: op de grond in
een volgwagen én in de lucht vanuit een helikopter. Kijk mee hoe de renners door Flanders
Fields kronkelen, geniet met volle teugen van
het ongebreidelde Vlaamse landschap en mis
geen seconde van Vlaanderens mooiste sport :
wielrennen !

PROGRAMMA EN TIMING

08u00
09u00

09u30

10u30
11u00

17u30

PRIJS

€4500 excl. BTW

All-in, wagen en heli voor 3 genodigden.

GENT-WEVELGEM 2020

HOSPITALITY

20u30

Onthaal door onze hostessen en uitmuntend
VIP-ontbijt in de Porseleinhallen in Wevelgem.
Vertrek met een officiële wedstrijdwagen naar
de startplaats in Ieper met begeleiding door een
ex-profrenner.
Toegang tot de teamzone.
Exclusieve toegang backstage aan het startpodium op de Grote Markt in Ieper.
Start Nations’ Cup U23 Beloften Kattekoers.
Start Gent-Wevelgem WorldTour Heren Elite.
Aansluitend vertrek in een officiële
wedstrijdwagen.
Luxe picknick is voorzien.
In de loop van de namiddag: opstijgen per helikopter en volgen van de wedstrijd.
Aankomst WorldTour Heren Elite te volgen
vanop voorbehouden plaatsen op de VIP-tribune
aan de eindmeet in Wevelgem.
Start Walking Dinner met champagnebar in de
Porseleinhallen.
Einde programma.

© sifrid eggers

formule 5
LOCATIE:

VIP BANEBERG

Baneberg

Landhuis Molenhof in Westouter is dé locatie
voor mensen die houden van een ongedwongen
en losse sfeer. Geniet van de uitstekende keuken
in een warm en gezellig kader met een prachtig
vergezicht over het schitterende Heuvelland en
Noord-Frankrijk !
Vanop de eerste rij geniet u van 5 rennerspassages : 1 keer Dames Elite, 2 keer U23
Beloften, en tot slot ook 2 keer de allergrootste
wielerkampioenen.

11u30

12u30
13u00

13u05

Beleef de koers op deze unieke locatie gelegen
op de top van de Baneberg, een nijdige kuitenbijter als uitloper van de Rodeberg.

13u40

Zweef ook even weg van alle drukte met een
tochtje op de zetellift boven de wijngaarden.

15u30

HOSPITALITY

En laat u vervolgens onderdompelen in een bad
vol koersbeleving en gezellige sfeer !

GENT-WEVELGEM 2019

PROGRAMMA EN TIMING

PRIJS

€200 p.p. excl. BTW

Incl. 1 VIP-parking per 2 personen.

14u45

16u35
17u30
18u30

Onthaal door onze hostessen in Landhuis
Molenhof op de top van de Baneberg.
Aperitief met champagne en hapjes.
Start rechtstreekse tv-uitzending Dames en
Heren Elite, te volgen op grote schermen.
Excellent driegangenmenu met doorlopend open
bar.
Gepersonaliseerde tafel met zitplaatsen voor alle
genodigden.
Toegang tot de VIP-zone met direct zicht op de
koers.
Passage WorldTour Dames Elite.
Eerste passage Nations’ Cup U23 Beloften
Kattekoers.
Tweede passage Nations’ Cup U23 Beloften
Kattekoers.
Eerste passage WorldTour Heren Elite.
Tweede passage WorldTour Heren Elite.
Aankomst Gent-Wevelgem WorldTour Heren
Elite te Wevelgem, te volgen op grote schermen.
Einde programma.

formule 6
LOCATIE:

VIP ENTRE-2-MONTS

Rode Berg

Het wijndomein van de familie Bacquaert situeert zich pal tussen de Rode en de Zwarte Berg,
vandaar de benaming “entre deux monts”…
Geniet van een schitterende setting met
een uniek zicht op het glooiend landschap
van Heuvelland. Culinair geniet u van een
verzorgde BBQ met lokaal ambachtelijk hoevevlees, en van maar liefst 5 rennerspassages :
1 keer Dames Elite, 2 keer U23 Beloften, en tot
slot ook 2 keer de Heren Elite.
Zweef ook even weg van alle drukte met een
tochtje op de zetellift boven de wijngaarden.

PROGRAMMA EN TIMING

11u30
12u30
13u00

13u05
13u40
14u45
15u30
16u35
17u30

PRIJS

€175 p.p. excl. BTW

Incl. 1 VIP-parking per 2 personen.

GENT-WEVELGEM 2020
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18u30

Onthaal in het wijndomein Entre-2-Monts in
Heuvelland.
Start rechtstreekse tv-uitzending Dames en
Heren Elite, te volgen op grote schermen.
BBQ met doorlopend open bar.
Toegang tot de VIP-zone met direct zicht op de
koers.
Passage WorldTour Dames Elite.
Eerste passage Nations’ Cup U23 Beloften
Kattekoers.
Tweede passage Nations’ Cup U23 Beloften
Kattekoers.
Eerste passage WorldTour Heren Elite.
Tweede passage WorldTour Heren Elite.
Aankomst Gent-Wevelgem WorldTour Heren
Elite te Wevelgem, te volgen op grote schermen.
Einde programma.

formule 7
LOCATIE:

VIP PLUGSTREETS

Ploegsteert

In het dorpje Ploegsteert, door de Britten
tijdens de Eerste Wereldoorlog uitgesproken
als “Plugstreet”, zijn een aantal half verharde stroken opgenomen in het parcours van
Gent-Wevelgem.
Tijdens de Kerst van 1914 vond hier een
wapenstilstand plaats, waarbij de Britten en de
Duitsers een voetbalwedstrijd speelden in een
stukje niemandsland.

PROGRAMMA EN TIMING

11u00

12u15
12u30
13u00

14u05

Het Christmas Truce Monument, die de symboliek van het Kerstbestand weergeeft, geflankeerd door enkele loopgraven vormt de unieke
setting voor deze VIP-locatie.

16u00
17u30
18u30

Onthaal door onze hostessen in de VIP-tent aan
het Christmas Truce Monument.
Aperitief met champagne en hapjes.
Passage WorldTour Dames Elite.
Start rechtstreekse tv-uitzending Dames en
Heren Elite, te volgen op grote schermen.
Excellente lunch en doorlopend open bar.
Gepersonaliseerde tafel met zitplaatsen voor alle
genodigden.
Toegang tot de VIP-zone met direct zicht op de
koers.
Passage Nations’ Cup U23 Beloften Kattekoers.
Passage WorldTour Heren Elite.
Aankomst Gent-Wevelgem WorldTour Heren
Elite te Wevelgem, te volgen op grote schermen.
Einde programma.

PRIJS

€170 p.p. excl. BTW
Incl. 1 VIP-parking per 2 personen.

© lisa bilterijst
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HOSPITALITY

Uw aanwezigheid tijdens de rennerspassages vormt een schitterend eerbetoon aan de
slachtoffers die in de Westhoek vielen tijdens de
Eerste Wereldoorlog.

© kramon

formule 8
LOCATIE:

VIP WEVELGEM – AVENUE SAINT-VÉLO

Ieper + Wevelgem

Na een uitgebreid VIP-ontbijt in buffetvorm
brengt de organisatie u op een comfortabele
manier naar de start in Ieper. Hier kunt u in
de teamzone van dichtbij de glanzende fietsen
en de glimmende benen van de favorieten
aanschouwen.
Aansluitend wordt u culinair in de watten
gelegd en bent u klaar voor een dag om nooit te
vergeten !

PROGRAMMA EN TIMING

08u00
09u00
09u30
09u35
10u30
11u00

12u15

12u30
14u00
14u20
17u30

GENT-WEVELGEM 2020

HOSPITALITY

17u30
20u30

PRIJS

€285 p.p. excl. BTW
Incl. 1 VIP-parking per 2 personen.

Onthaal door onze hostessen en uitgebreid
ontbijt in feestzaal Cortina in Wevelgem.
Vertrek met de VIP-bus naar de startplaats in
Ieper.
Toegang tot de teamzone.
Start Gent-Wevelgem WorldTour Dames Elite.
Start Nations’ Cup U23 Beloften Kattekoers.
Start Gent-Wevelgem WorldTour Heren Elite.
Aansluitend vertrek van de VIP-bus met
champagne.
Aankomst in Cortina - Avenue Saint-Vélo.
Aperitief en uitgebreide lunch in comptoir
formule.
Gepersonaliseerde tafel met zitplaatsen voor alle
genodigden, doorlopend open bar.
Start rechtstreekse tv-uitzending Dames en
Heren Elite, te volgen op grote schermen.
Toegang tot de VIP-tribune aan de aankomst.
Aankomst Gent-Wevelgem WorldTour Dames
Elite.
Aankomst Gent-Wevelgem WorldTour Heren
Elite.
Start Walking Dinner met champagnebar in de
Porseleinhallen.
Einde programma.

Wevelgem

Het verloop van de koers of de winnaar van
Gent-Wevelgem valt niet te voorspellen. Wat
wel een zekerheid is: het overschrijden van de
finish door de winnaar staat garant voor een
gigantisch kippenvelmoment bij elke wielerfanaat. En dat moment wilt u absoluut niet
missen !
Aansluitend kunt u genieten van een uitmuntend Walking Dinner, en ervaringen uitwisselen
met alle andere aanwezige wielerliefhebbers.

PRIJS

€95 p.p. excl. BTW
(excl. toegang tot de VIP-tribune)

€115 p.p. excl. BTW
(incl. toegang tot de VIP-tribune)

PROGRAMMA EN TIMING

14u00

14u20
17u30
17u30
20u30

VIP-tribune open.
Start rechtstreekse tv-uitzending Heren Elite,
te volgen op grote schermen in de aankomstzone.
Aankomst Gent-Wevelgem WorldTour Dames
Elite.
Aankomst Gent-Wevelgem WorldTour Heren
Elite.
Start Walking Dinner met champagnebar in
de Porseleinhallen te Wevelgem.
Einde van het programma.

HOSPITALITY

LOCATIE:

VIP AANKOMST WEVELGEM

GENT-WEVELGEM 2020

formule 9
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formule 10
LOCATIE:

STA RT I E P E R

Grote Markt Ieper

De schitterende Grote Markt van Ieper is
op zondag 29 maart het decor van een uniek
wielerspektakel.
Voor en na een uitgebreid ontbijt in buffetvorm
heeft u vrije toegang tot de teamzones van de
Dames en Heren Elite waar u op jacht kunt
gaan naar handtekeningen van en selfies met de
grootste wielerkampioenen !

GENT-WEVELGEM 2020

HOSPITALITY

U geniet van een schitterende ambiance bij de
ploegvoorstellingen op het podium op de Grote
Markt.

PRIJS

€70 p.p. excl. BTW

PROGRAMMA EN TIMING

08u30

09u35
09u45
10u30
11u00

Onthaal door onze hostessen en uitgebreid ontbijt op de Grote Markt van Ieper.
Toegang tot de teamzones Dames en Heren Elite.
Ploegvoorstelling Dames Elite op het podium op
de Grote Markt.
Start Gent-Wevelgem WorldTour Dames Elite.
Ploegvoorstelling Heren Elite op het podium op
de Grote Markt.
Start Nations’ Cup U23 Beloften Kattekoers.
Start Gent-Wevelgem WorldTour Heren Elite.
Einde van het programma.

Grote Markt Ieper

PROGRAMMA EN TIMING

De schitterende Grote Markt van Ieper is
op zondag 29 maart het decor van een uniek
wielerspektakel. Het is de draaischijf van
maar liefst 4 wedstrijden op wereldniveau:
start en aankomst van de U19 Juniores en U23
Beloften, start en passage van de Dames Elite,
start en passage van de Heren Elite.

09u00

De dag begint al fantastisch met de toegang
tot de teamzones van zowel Dames Elite als
Heren Elite waar u op jacht kunt gaan naar
handtekeningen van en selfies met de grootste
wielerkampioenen !

12u00
12u30
13u20
15u20
16u50
17u30

U geniet van een schitterende ambiance bij de
ploegvoorstellingen op het podium op de Grote
Markt.

18u00

En in de finale is er nog de majestueuze doortocht van de profrenners over de Grote Markt,
net als gladiatoren die de arena betreden. De
toekomstige winnaar zit hier ongetwijfeld al in
de voorste gelederen en kun je recht in de ogen
kijken.
Ieper ademt die dag koers, en in de gezellige
tent centraal op de Grote Markt geniet je met
volle teugen van de koersambiance !

09u35
09u45
10u30
11u00
11u15

Toegang tot de teamzones Dames en Heren Elite.
Ploegvoorstelling Dames Elite.
Start Gent-Wevelgem WorldTour Dames Elite.
Ploegvoorstelling Heren Elite.
Start Nations’ Cup U23 Beloften Kattekoers.
Start Gent-Wevelgem WorldTour Heren Elite.
Toegang tot het gezellige Koerscafé op de Grote
Markt van Ieper. Doorlopend open bar, keuze
aan diverse gerechten.
Aankomst Nations’ Cup U19 GP André Noyelle.
Start rechtstreekse tv-uitzending.
Passage WorldTour Dames Elite.
Aankomst Nations’ Cup U23 Kattekoers.
Passage WorldTour Heren Elite.
Aankomst Gent-Wevelgem WorldTour Heren
Elite te Wevelgem, te volgen op grote schermen.
Einde van het programma.

PRIJS

€125 p.p. excl. BTW

Voor een gepersonaliseerde tafel voor 10 pers.

€1.750 excl. BTW
inclusief logo-projectie
PRIJS (+ ONTBIJT)

€175 excl. BTW

Voor een gepersonaliseerde tafel voor 10 pers.

€2.150 excl. BTW
inclusief logo-projectie

HOSPITALITY

LOCATIE:

ALLEZ ANDRÉ KOERSCAFE IEPER

GENT-WEVELGEM 2020

formule 11

© belgaimage

Grote Markt Ieper

De schitterende Grote Markt van Ieper is
op zondag 29 maart het decor van een uniek
wielerspektakel. Het is de draaischijf van
maar liefst 4 wedstrijden op wereldniveau:
start en aankomst van de U19 Juniores en U23
Beloften, start en passage van de Dames Elite,
start en passage van de Heren Elite.
De dag begint al fantastisch met de toegang
tot de teamzones van zowel Dames Elite als
Heren Elite waar u op jacht kunt gaan naar
handtekeningen van en selfies met de grootste
wielerkampioenen !
U geniet van een schitterende ambiance bij de
ploegvoorstellingen op het podium op de Grote
Markt.
En in de finale is er nog de majestueuze doortocht van de profrenners over de Grote Markt,
net als gladiatoren die de arena betreden. De
toekomstige winnaar zit hier ongetwijfeld al in
de voorste gelederen en kun je recht in de ogen
kijken.
Ieper ademt die dag koers, en in de prachtig
gerestaureerde feestzaal Yperley geniet je met
volle teugen van culinaire verwennerijen.

PROGRAMMA EN TIMING

09u00

09u35
09u45
10u30
11u00
11u15

12u00
12u30

13u00

13u20
15u20
16u50
17u30
18u00

PRIJS

Toegang tot de teamzones Dames en Heren Elite.
Ploegvoorstelling Dames Elite op het podium op
de Grote Markt.
Start Gent-Wevelgem WorldTour Dames Elite.
Ploegvoorstelling Heren Elite op het podium op
de Grote Markt.
Start Nations’ Cup U23 Beloften Kattekoers.
Start Gent-Wevelgem WorldTour Heren Elite.
Onthaal door onze hostessen in de prachtig
gerestaureerde feestzaal Yperley op de Grote
Markt van Ieper.
Aperitief met champagne en hapjes.
Aankomst Nations’ Cup U19 GP André Noyelle.
Start rechtstreekse tv-uitzending Dames en
Heren Elite, te volgen op grote schermen in de
feestzaal Yperley.
Excellent driegangenmenu met doorlopend open
bar.
Gepersonaliseerde tafel met zitplaatsen voor alle
genodigden.
Toegang tot de VIP-zone met direct zicht op de
koers.
Passage WorldTour Dames Elite.
Aankomst Nations’ Cup U23 Kattekoers.
Passage WorldTour Heren Elite.
Aankomst Gent-Wevelgem WorldTour Heren
Elite te Wevelgem, te volgen op grote schermen.
Einde van het programma.

€190 p.p. excl. BTW

HOSPITALITY

LOCATIE:

VIP YPERLEY IEPER

GENT-WEVELGEM 2020

formule 12

TA I LO R M A D E
MOGELIJKHEDEN

Vindt u uw gading niet in één van onze vaste formules?
Zet uw bedrijf in de kijker op een exclusief voorbehouden locatie binnen de start- en aankomstzone of langs het
parcours, en beleef Gent-Wevelgem vanop de eerste rij, samen met uw genodigden.

GENT-WEVELGEM 2020

HOSPITALITY

Wij werken graag op uw vraag volgende mogelijkheden verder voor u uit:
•
Bedrijfs- of sponsorvillage op maat
•

Vlakbij de start- en aankomstzone of langs het parcours

•

Een volledig gepersonaliseerd decor

•

Voldoet aan uw specifieke wensen

•

Catering naar keuze

•

…

© A&X

© photonews

PUBLICITEITSKARAVAAN
PROGRAMMA
•

U rijdt mee in de wedstrijdkaravaan zelf en ontvangt een officieel volgbewijs

•

250 km lang parcours.

•

Begeleiding door de organisatie.

•

Officiële wedstrijdbrochure.

•

Geluidsboodschap toegelaten.

•

U rijdt met uw eigen wagen met publiciteit voor uw eigen product.

•

Enkel bedrijfszekere personenwagen, 4x4 of monovolume wagens zijn toegelaten.

•

Gadgets of flyers uitwerpen niet toegelaten omwille van de veiligheid.

PRIJS

€250 excl. BTW
€650 excl. BTW

(incl. 4 lunchpakketten, 4x toegang tot het rennersdorp en 4 tickets voor het afsluitende Walking Dinner)
Producten en activiteiten mogen niet in concurrentie zijn met de sponsors van Gent-Wevelgem.

GENT-WEVELGEM 2020

PUBLICITY

•

Vrachtwagens en grote bestelwagens niet toegestaan omwille van beperkte wendbaarheid
in de hellingenzones; maximale hoogte van uw wagen: 2,50 meter.

© photonews

C O N TA C T

Griet Langedock: +32 (0) 473 243 232 | Lieven Gheysens +32 (0) 476 84 78 19
NV Organisatie Gent-Wevelgem | Groenestraat 44 | 8560 Wevelgem
Tel. +32 (0) 56 41 58 12 | Fax +32 (0)56 42 09 90 | info@gent-wevelgem.be

TICKETS BESTELLEN

WWW.GENT-WEVELGEM.BE/HOSPITALITY

algemene verkoopsvoorwaarden op www.gent-wevelgem.be/hospitality

