OMLOOP HET NIEUWSBLAD
Zaterdag 26 februari 2022
Wij kijken alvast vol verwachting uit naar het voorjaar van 2022. In 2021 stak het coronavirus een stokje voor
het wielerfeest dat Omloop Het Nieuwsblad als dé openingsklassieker bij uitstek jaarlijks is.
Na een uitzonderlijk aangepaste editie kunnen we niet wachten jullie eind februari opnieuw met open armen
te ontvangen.
Niet alleen wij en de renners, maar ook jullie kijken ongetwijfeld al reikhalzend uit naar die traditioneel
eerste WorldTour-wedstrijd op Europese bodem.
Zoals de voorbijgaande jaren trapt Flanders Classics z’n klassieke voorjaar voor zowel elite mannen als vrouwen met enthousiasme op gang in wielerstad Gent.
We dromen nu al over een spannende strijd in de Vlaamse Ardennen, waar het duo HaaghoekLeberg z’n sleutelrol vervult in aanloop naar de finale die gekleurd wordt door de Muur van
Geraardsbergen en de Bosberg.
Kennismaken met de opvolgers van Davide Ballerini en Anna van der Breggen doen we
aan de finish in Ninove.
Neem die agenda er dus maar al bij, want op 26 februari 2022 trapt de openingsklassieker een nieuw en fantastisch voorjaar op gang.
Flanders Classics organiseert tijdens de 77ste Omloop Het
Nieuwsblad een gevarieerd VIP-programma dat u toelaat om
de hele dag op te gaan in de wedstrijd. Of u nu de start of een
uitgebreid dagprogramma verkiest.
Beleef het allemaal vanop de eerste rij en kies de
formule die u op het lijf geschreven is.

© Tomas Sisk

formule 1

F L A N D E R S C L A S S I C S C LU B STA RT

Gent
Van 08u00 tot 11u00*

LOCATIE:
TIMING:

PROGRAMMA:
FOOD & DRINKS
•
•

VIP-ZONE

OMLOOP HET NIEUWSBLAD 2022

HOSPITALITY

•

Omloop Het Nieuwsblad is een wedstrijd
waar menig koersliefhebbers al maanden
op voorhand reikhalzend naar uitkijken. De
Omloop is voor de voorjaarsrenners steevast
een eerste grote test op Vlaamse wegen en een
mogelijkheid om de concurrentie een eerste
keer te monsteren. De opening van het nieuwe
wielerseizoen wordt opnieuw feestelijk op
gang geschoten in het legendarische Kuipke.
Laat u meeslepen in een nieuw koersverhaal
met een majestueuze startpresentatie, ga op
in het koersgewoel tussen de duizenden fans
in de teamzone en geniet tussendoor van een
heerlijke VIP-behandeling.

Verwelkoming met bubbels
Uitgebreid VIP-ontbijt in buffetvorm

•

•
•

Onthaal door onze hostessen
Toegang tot de sfeervolle VIP-ruimte in de
Sint-Pietersabdij vlakbij de start
Toegang tot de teamzone
Exclusief uitzicht op het presentatiepodium
PA R K I N G

•

1 VIP-parking per 2 personen
EXTRA

•
•

PRIJS

€95 p.p. excl. BTW

* een gedetailleerde timing ontvangt u samen met uw toegangsticket

Gratis krant ‘Het Nieuwsblad’
Gratis wedstrijdbrochure

© Digitalclickx

Geniet aan de start in Gent van een
heerlijk VIP-ontbijt, een fantastische
ploegenpresentatie en volg de unieke start
vanop de eerste rij mee!

formule 2

OMLOOP IN THE SKY

Parcours
Van 08u00 tot 18u00*

LOCATIE:
TIMING:

PROGRAMMA:
FOOD & DRINKS
•
•
•
•

•
•

•

•

•
•

Onthaal door onze hostessen
VIP-ontbijt in de Flanders Classics
Club Start
Toegang tot de teamzone
Exclusief uitzicht op het presentatiepodium
in ‘t Kuipke
Zitplaats in een officiële Flanders
Classics-volgwagen
Opstijgen per helikopter en volgen van
de wedstrijd
Begeleiding door een ex-profrenner
Exclusief uitzicht op de aankomst van de
Elite mannen en vrouwen
PA R K I N G

•

•

Vertrek met uw VIP-wagen op een vooraf
afgesproken locatie
Na de wedstrijd brengt de VIP-wagen u terug
naar uw opstapplaats
EXTRA

•

© Photonews

PRIJS

€ 3000

•

excl. BTW

Gratis krant ‘Het Nieuwsblad’
Gratis wedstrijdbrochure

(all-in, wagen en heli voor 3 genodigden)

* een gedetailleerde timing ontvangt u samen met uw toegangsticket

HOSPITALITY

VIP-ZONE
•
•

Aanwezig zijn op de eerste grote afspraak van
het seizoen? Doe het in stijl! Deze formule is
uw kans om de koers te beleven zoals u dat nog
nooit eerder heeft gedaan. U wordt meegenomen voor een dag vol koersbeleving en geniet
van een exclusief uitzicht Kijk mee hoe de
renners een eerste keer in het nieuwe seizoen
over Vlaamse wegen kronkelen, geniet met volle
teugen van het ongebreidelde Vlaamse landschap en mis geen seconde van Vlaanderens
mooiste sport: wielrennen!

Verwelkoming met bubbels
Uitgebreid VIP-ontbijt in buffetvorm
Verzorgd XXL-lunchpakket
Uitgebreide receptie en open bar

OMLOOP HET NIEUWSBLAD 2022

Nodig uw relaties uit voor een exclusieve
dag tijdens de Omloop Het Nieuwsblad en
volg samen met hen de wedstrijd vanuit
een officiële Flanders Classics volgwagen;
Daarboven geniet u van een fantastische
helikoptervlucht om de koers optimaal te
kunnen volgen.

formule 3

3X HAAGHOEK / 3X LEBERG

Haaghoek & Leberg
Van 12u00 tot 17u30*

LOCATIE:
TIMING:

PROGRAMMA:
FOOD & DRINKS

Laat u onderdompelen in het hart van de
koers en kies voor deze bruisende topformule
met een uniek uitzicht op de Haaghoek &
Leberg.

•
•

Warme, hartige soepjes
Overheerlijke Vlaamse kost en doorlopend
open bar
VIP-ZONE

•

•
•

Onthaal door onze hostessen
Topbeleving van de wedstrijd in onze
gezellige VIP-tent langs het parcours
3x live passage Elite Mannen
1x live passage Elite Vrouwen
PA R K I N G

•
•

1 VIP-parking per 2 personen
Shuttleservice
EXTRA

•

HOSPITALITY
OMLOOP HET NIEUWSBLAD 2022

•

•
•

PRIJS

€140 p.p. excl. BTW

* een gedetailleerde timing ontvangt u samen met uw toegangsticket

Gratis krant ‘Het Nieuwsblad’
Gratis wedstrijdbrochure
Live tv-uitzending op plasmaschermen
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De plek waar u wilt zijn wanneer de renners
zich vanuit Gent een weg banen over kasseiwegen en Vlaamse hellingen richting Ninove, is
ongetwijfeld de zone rond de Haaghoek en de
Leberg. Liefst drie keer kunt u de wielertenoren
hier in volle glorie aanschouwen terwijl ze een
eerste keer in het nieuwe seizoen op zoek gaan
naar glorie. Geniet met een stevige hap en een
drankje in de hand van drie passages van een
strijdend peloton en beleef de koers op deze
toplocatie zoals nergens anders.
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formule 4

TA I LO R M A D E

MOGELIJKHEDEN:

Vindt u uw gading niet in één van onze vaste formules?
Wij werken graag een formule op maat voor u en uw genodigden uit.
Beleef de Omloop Het Nieuwsblad vanop een exclusieve, voor u voorbehouden locatie binnen
de start- of aankomstzone of langs het parcours.
Contacteer ons voor meer info omtrent de volgende mogelijkheden:

•

Vlakbij de start- of aankomstzone of langs het parcours

•

Een volledig gepersonaliseerd decor

•

Voldoet aan uw specifieke wensen

•

Catering naar keuze

•

…

FORMULE
op

MAAT!
© Photonews

OMLOOP HET NIEUWSBLAD 2022

HOSPITALITY

BEDRIJFSVILLAGE OP MAAT:

formule 1

STA N D RU I M T E

PAKKET
•

•

ADVERTENTIE

PAKKET
•
•
•

Uw advertentie in de officiële wedstrijdkrant.
Oplage 10.000 exemplaren.
Verdeeld onder publiek & VIP’s.

PRIJS

1/4: €250 excl. BTW
1/8: €150 excl. BTW

© Digitalclickx

PRIJS

€1500 per module excl. BTW

Producten en activiteiten mogen niet in concurrentie
zijn met de sponsors van Omloop Het Nieuwsblad

1/16: €100 excl. BTW
Producten en activiteiten mogen niet in concurrentie
zijn met de sponsors van Omloop Het Nieuwsblad

OMLOOP HET NIEUWSBLAD 2020

PUBLICITY

•

Standruimte (20 m²) in de drukbezochte
publiekszone.
Mogelijkheid om activiteiten & producten te
promoten en te verkopen (met uitzondering van
dranken en spijzen).
Inclusief 2 standhoudersbadges die ook toegang
geven tot onze medewerkersclub.

formule 2

C O N TA C T

hospitality@flandersclassics.be

TICKETS BESTELLEN

WWW.OMLOOPHETNIEUWSBLAD.BE/HOSPITALITY

algemene verkoopsvoorwaarden op www.omloophetnieuwsblad.be/hospitality

