1 0 6 e R O N D E VA N V L A A N D E R E N
Zondag 3 april 2022
De Ronde van Vlaanderen 2021 ligt ondertussen al een hele tijd achter ons. We kijken vol ongeduld uit naar
een nieuw voorjaar, waarin de Grote Markt in Antwerpen de renners eindelijk weer met een gigantisch
applaus verwelkomt. De flanken van de meest iconische hellingen in de Vlaamse Ardennen zullen opnieuw
daveren door het enthousiasme van de fans. Terwijl aan de finish in Oudenaarde de opvolgers van de
Nederlandse Annemiek Van Vleuten en de Deen Kasper Asgreen dan weer een oorverdovend gejoel wacht dat
hen naar een fantastische zege stuwt.
Een ongezien spektakel is ook wat we tijdens de 106e editie van “Vlaanderens Mooiste” ongetwijfeld
voorgeschoteld zullen krijgen. Antwerpen is opnieuw voor één dag het epicentrum van de wielerwereld, het
duo Paterberg - Oude Kwaremont wacht ongeduldig op de komst van de gladiatoren op de fiets en de stad
Oudenaarde is andermaal klaar voor een prachtig nieuw wielerhoofdstuk. Zondag 3 april is de dag waar
renners en wielerfans vanuit alle hoeken van de wereld maanden op voorhand reikhalzend naar uitkijken,
een dag waarop de koers een hele natie beroert. En u kan erbij zijn.
Onze VIP-formules laten u toe de hele dag op te gaan in de wedstrijd. Of u nu voor de start
in Antwerpen, één van de legendarische kasseihellingen in de Vlaamse Ardennen of het
slotakkoord in Oudenaarde kiest. Flanders Classics organiseert tijdens de 106e Ronde
van Vlaanderen een gevarieerd VIP-programma. Kies de formule die u op het lijf
geschreven is, laat u onderdompelen in onze wielerpassie en beleef het allemaal
vanop de eerste rij!

© Sigfrid Eggers

formule 1

V I P - O N T B I J T ‘ STA RT ’ A N T W E R P E N

Antwerpen
Van 07u30 tot 10u15*

LOCATIE:
TIMING:

PROGRAMMA:
FOOD & DRINKS
•

VIP-ZONE

RONDE VAN VLAANDEREN 2022

HOSPITALITY

•

Antwerpen, dé historische parel aan de Schelde,
vormt voor het zesde jaar op rij het decor
voor de start van de Ronde van Vlaanderen.
Een bomvolle Grote Markt aanschouwt de
heldhaftige gladiatoren die langs de gele loper
het podium komen opgereden. In onze VIP-zone
ziet u hoe de renners zich opladen voor een
heroïsche strijd. In de teamzone draaien de renners zich intussen warm en kan u vanop slechts
enkele meters afstand de glanzende fietsen en
de benen van de favorieten zelf aanschouwen.
In de verte luiden de klokken van de OnzeLieve-Vrouwekathedraal en aan Het Steen
houdt iedereen de adem in. U bent bevoorrecht
getuige wanneer de renners op Vlaanderen
worden losgelaten: “Heeren vertrekt!”

PRIJS:

€120 p.p. excl. BTW

* een gedetailleerde timing ontvangt u samen met uw toegangsticket

Uitgebreid VIP-ontbijt in buffetvorm

•
•

Onthaal door onze hostessen
VIP-ontbijt in het Hilton hotel
Toegang tot de teamzone en tot de VIP-zone aan
het startpodium op de Grote Markt
PA R K I N G

•
•

1 VIP-parking per 2 personen
Shuttleservice
EXTRA

•

Gratis wedstrijdkrant

© Digitalclickx

Geniet in Antwerpen van een heerlijk VIPontbijt en beleef de start van de Ronde van
Vlaanderen vanop de eerste rij.

Parcours
Van 07u00 tot 18u00*

LOCATIE:
TIMING:

PROGRAMMA:

formule 3

V I P - B U S ‘ STA RT TOT F I N I S H ’

Parcours
Van 07u00 tot 18u00*

LOCATIE:
TIMING:

PROGRAMMA:

FOOD & DRINKS

RONDE VAN VLAANDEREN 2022

HOSPITALITY

Nodig uw relaties uit voor een exclusieve
dag tijdens de Ronde van Vlaanderen en volg
samen met hen de wedstrijd vanuit een officiële Flanders Classics-volgwagen.
Bent u op zoek naar een unieke wielerervaring
die u letterlijk tot in het hart van de koers voert?
Dan zit u met een plaats in één van onze VIPwagens goed voor een dag vol actie en heroïek.
Geef uw ogen de kost tijdens het spektakel op de
Grote Markt in Antwerpen, voel de concentratie en intensiteit bij de renners van dichtbij in
de teamzone en laat u een hele dag vanuit de
auto leiden door een ex-profrenner in de buik
van de Ronde-karavaan. Beleef de passie van
de honderdduizenden fans langs het parcours
en proef een hele dag van de unieke sfeer van
“Vlaanderens Mooiste”. We beloven u dat u er
niet genoeg van zult krijgen.

•
•
•

•
•
•

•
•

De VIP-bus ‘Start tot Finish’ bezorgt u een
uitgebreid dagprogramma zodat u de Ronde
van Vlaanderen optimaal kan beleven.

VIP-ZONE

U wilt de Ronde van Vlaanderen op een
buitengewone manier beleven, maar u weet
niet welke formule het best bij u past? Waarom
niet kiezen voor een weergaloos totaalpakket:
een VIP-bus die u toelaat om de hele dag,
van de start in Antwerpen tot de aankomst
in Oudenaarde, op te gaan in een ongekend
wielerspektakel met honderdduizenden
toeschouwers langs de weg. Aanschouw de
concentratie op de aangezichten van de grote
tenoren op de Grote Markt in Antwerpen,
ruik het zweet van afgepeigerde renners op
meerdere plaatsen langs het parcours en deel
in de immense vreugde van de winnaar aan
de eindmeet in Oudenaarde.

Onthaal door onze hostessen
VIP-ontbijt start Antwerpen
Toegang tot de teamzone en tot de VIP-zone aan het
startpodium op de Grote Markt
Zitplaats in een officiële Flanders Classics-volgwagen
Aankomst Elite Mannen, exclusief te volgen vanuit
de VIP-zone
PA R K I N G

•

•

FOOD & DRINKS

Uitgebreid VIP-ontbijt in buffetvorm
Champagne en verzorgd XXL-lunchpakket
Uitgebreide receptie en open bar

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

•
•
•

VIP-ZONE
•
•
•

•
•

•

•

•
•

PRIJS:

(all-in, wagen voor 3 genodigden)

(Minimum afname 2 personen)

* een gedetailleerde timing ontvangt u samen met uw toegangsticket

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

Gratis wedstrijdkrant
Tv-scherm in de wagen

PRIJS:

€4000 excl. BTW

Onthaal door onze hostessen
VIP-ontbijt start Antwerpen
Toegang tot de teamzone en tot de VIP-zone aan
het startpodium op de Grote Markt
Begeleiding door een ex-profrenner
Aankomst Elite Mannen, exclusief te volgen vanuit
de VIP-zone
PA R K I N G

•

EXTRA
•

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

Gratis wedstrijdkrant
Tv-scherm in de bus

€425 p.p. excl. BTW

* een gedetailleerde timing ontvangt u samen met uw toegangsticket

HOSPITALITY

V I P -WAG E N ‘ STA RT TOT F I N I S H ’

RONDE VAN VLAANDEREN 2022

formule 2

© CAuldphoto

Oude Kwaremont
Van 10u00 tot 18u00*

LOCATIE:
TIMING:

PROGRAMMA:

formule 5

3X OUDE KWAREMONT LOGE

Oude Kwaremont
Van 10u00 tot 18u00 *

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 kasseien van de
Oude Kwaremont.

•
•
•

Verwelkoming met Champagne en hapjes
Verfijnde lunch en doorlopend open bar
Uitgebreide receptie

RONDE VAN VLAANDEREN 2022

HOSPITALITY

VIP-ZONE

In “Vlaanderens Mooiste” dokkert het peloton
drie keer over de Oude Kwaremont, de helling
waar enkel de allergrootsten het verschil
weten te maken. Flanders Classics heeft op
deze beslissende strook van het parcours het
één en ander in petto. Op de top van de Oude
Kwaremont zal opnieuw een uniek VIP-dorp
verrijzen dat even knus als bruisend is. U geniet
een hele dag van culinaire hoogstandjes en
entertainment van het hoogste niveau, gecombineerd met een portie koers om U tegen te zeggen. Drie keer zal u het bloed, zweet en tranen
van de renners live kunnen aanschouwen vanop
de eerste rij, een ervaring die u absoluut niet
wilt missen.

•
•
•

•
•
•
•

Onthaal door onze hostessen
Toegang tot het VIP-dorp op de Oude Kwaremont
Gepersonaliseerde tafel met zitplaatsen voor alle
genodigden
Terras langs de kasseien met direct zicht op de koers
1x live passage Elite Vrouwen
3x live passage Elite Mannen
Spetterend optreden na de wedstrijd
PA R K I N G

•
•

1 VIP-parking per 2 personen
Shuttleservice
EXTRA

•
•

Gratis wedstrijdkrant
Live tv-uitzending op grote schermen

FOOD & DRINKS

Indien u met 50 (of meer) genodigden naar
de Ronde van Vlaanderen wenst te komen,
kan u kiezen voor een exclusieve en gepersonaliseerde loge op een premium locatie in het
VIP-dorp op de Oude Kwaremont.

•
•
•

VIP-ZONE
•

Diep in de finale, pal in de heilige Vlaamse
Ardennen, duiken voor de renners de hellingen op die beslissen over winst of verlies. Niet
zelden is het op de Oude Kwaremont dat de
favorieten brokken maken en zich op deze
legendarische kuitenbijter naar een plaatsje
in de geschiedenisboeken fietsen. Vanop de
eerste rij kunt u uw relaties laten meegenieten
van het schouwspel in een exclusieve loge met
privéterras langs de kasseien. Combineer het
beste van de wielersport en de culinaire wereld
op deze unieke locatie langs het parcours en
laat u onderdompelen in een bad vol beleving en
sfeer, gecombineerd met de nodige luxe.

•

•
•
•
•
•

•

PRIJS:

(Minimum afname van 4 genodigden)

(voor een loge vanaf 50 genodigden)

* een gedetailleerde timing ontvangt u samen met uw toegangsticket

1 VIP-parking per 2 personen
Shuttleservice
EXTRA

•

•

€365 p.p. excl. BTW

Onthaal door onze hostessen
Exclusieve en gepersonaliseerde loge in het VIP-dorp op
de Oude Kwaremont
Zitplaatsen voor alle genodigden
Privéterras langs de kasseien met direct zicht op de koers
1x live passage Elite Vrouwen
3x live passage Elite Mannen
Spetterend optreden na de wedstrijd
PA R K I N G

•

•

PRIJS:

Verwelkoming met Champagne en hapjes
Verfijnde lunch en doorlopend open bar
Uitgebreide receptie

Gratis wedstrijdkrant
Live tv-uitzending op plasmaschermen
Mogelijkheid tot plaatsen van eigen POS-materialen

€425 p.p. excl. BTW

* een gedetailleerde timing ontvangt u samen met uw toegangsticket

HOSPITALITY

3X OUDE KWAREMONT

RONDE VAN VLAANDEREN 2022

formule 4

formule 6

3X OUDE KWAREMONT VIP-BUS

LOCATIE: Start Antwerpen & Oude Kwaremont
TIMING:

PROGRAMMA:

Van 07u00 tot 18u00*
FOOD & DRINKS
•
•

Uitgebreid VIP-ontbijt in buffetvorm
Verfijnde lunch en doorlopend open bar
Uitgebreide receptie
VIP-ZONE

•
•
•

•
•

•
•
•

Onthaal door onze hostessen
VIP-ontbijt start Antwerpen
Toegang tot de teamzone en tot de VIP-zone aan
het startpodium op de Grote Markt
Transfer naar de Oude Kwaremont in de VIP-bus
Gepersonaliseerde tafel met zitplaatsen voor
alle genodigden
1x live passage Elite Vrouwen
3x live passage Elite Mannen
Spetterend optreden na de wedstrijd
PA R K I N G

•

•

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

•
•

© Photonews

PRIJS:

€495 p.p. excl. BTW

•

Gratis wedstrijdkrant
Live tv-uitzending op plasmaschermen
Tv-scherm in de bus

(Minimum afname van 2 genodigden)

* een gedetailleerde timing ontvangt u samen met uw toegangsticket

HOSPITALITY

U bent de eerste om de wonderbaarlijke
betekenis van de Oude Kwaremont in de finale
van de Ronde van Vlaanderen te onderschrijven, maar geniet evenzeer van de opbouwende
spanning aan de start, ’s ochtends vroeg in het
historisch centrum van Antwerpen? Flanders
Classics brengt u op een comfortabele manier
naar beide plekken. Zo hoeft u enerzijds niets
te missen van het spektakel op de Grote Markt
in Antwerpen en zit u anderzijds in het middel
punt van alle actie op één van Vlaanderens
meest iconische kasseihellingen. Liefst drie
keer ziet u de wielertenoren stuk voor stuk
passeren, de kans is dus groot dat u de winnaar
mee over de top schreeuwt.

•

RONDE VAN VLAANDEREN 2022

De formule ‘3x Oude Kwaremont VIPbus’ combineert het ‘VIP-ontbijt Start
Antwerpen’ en ‘3x Oude Kwaremont’.

formule 7

TO P PAT E R B E RG LO G E

Paterberg
TIMING: Van 09u15 tot 18u00 *
LOCATIE:

PROGRAMMA:

vijfsterren

LOCATIE

•
•

•

Verwelkoming met Champagne en hapjes
Verfijnde viergangenlunch met bediening aan tafel en
doorlopend open bar
Uitgebreide receptie
VIP-ZONE

Geniet van een VIP-beleving om U tegen te zeggen op dé scherprechter van de mooiste koers
ter wereld: de Paterberg. U kunt zelf deel uitmaken van geschiedenis die geschreven wordt
in een luxueus VIP-dorp op de top van deze
iconische helling. Hier ziet u de renners twee
keer passeren en bent u bevoorrecht getuige van
een zinderend sluitstuk, op amper 12 kilometer
van de eindmeet in Oudenaarde.

•
•

•
•
•
•
•

Onthaal door onze hostessen
Exclusieve en gepersonaliseerde loge in het VIP-dorp op
de Paterberg
Zitplaatsen voor alle genodigden
Privéterras met direct zicht op de koers
1x live passage Elite Vrouwen
2x live passage Elite Mannen
Spetterend optreden na de wedstrijd

© panamaevents

FOOD & DRINKS

Indien u met 50 (of meer) genodigden naar de
Ronde van Vlaanderen wenst te komen, kan
u kiezen voor een exclusieve en gepersonaliseerde VIP-loge op dé 5-sterrenlocatie. De
Paterberg.

PA R K I N G

Laat u verwennen op deze toplocatie en volg
vanop de eerste rij wie een ongetwijfeld razend
spannende titanenstrijd in zijn voordeel
beslecht.

•

1 VIP-parking per 2 personen
Shuttleservice
EXTRA

•
•
•

Gratis wedstrijdkrant
Live tv-uitzending op plasmaschermen
Mogelijkheid tot plaatsen van eigen POS-materialen

PRIJS:

€425 p.p. excl. BTW
(voor een loge vanaf 50 genodigden)

* een gedetailleerde timing ontvangt u samen met uw toegangsticket

© Kramon

RONDE VAN VLAANDEREN 2022

HOSPITALITY

•

formule 8

3 X RO N D E VA N V L A A N D E R E N ST R A AT

LOCATIE: Ronde van Vlaanderenstraat
TIMING:

PROGRAMMA:

Van 10u30 tot 18u00*

FOOD & DRINKS

Mis geen seconde van de wedstrijd en ga voor
een formule vol ambiance in de prachtige
VIP-tent in de Ronde van Vlaanderenstraat.
Deze formule biedt u koersbeleving ten top.

•
•
•

Verwelkoming met aperitief en hapjes
Verfijnde lunch in buffetvorm en doorlopend open bar
Uitgebreide receptie

•
•

•
•
•

Onthaal door onze hostessen
Toegang tot de VIP-tent in de Ronde van
Vlaanderenstraat
1x live passage Elite Vrouwen
3x live passage Elite Mannen
Spetterend optreden na de wedstrijd
PA R K I N G

•
•

1 VIP-parking per 2 personen
Shuttleservice
EXTRA

•
•
•

Gratis wedstrijdkrant
Uniek Ronde van Vlaanderen-koerspetje
Live tv-uitzending op grote schermen

PRIJS:

€285 p.p. excl. BTW
Voor een gepersonaliseerde tafel voor 10 pers.

€275 excl. BTW

* een gedetailleerde timing ontvangt u samen met uw toegangsticket

© Photonews

RONDE VAN VLAANDEREN 2022

HOSPITALITY

VIP-ZONE

De Ronde van Vlaanderenstraat is een naam
die klinkt als een klok bij renners en wielerliefhebbers uit binnen- en buitenland . Deze
mythische plek ademt wielrennen en heeft
de roemrijke geschiedenis en de wielergoden
van “Vlaanderens Mooiste” zelfs vereeuwigd
staan op het asfalt in de vorm van levensgrote
mozaïeken. Het is op deze plaats, waar Rondeoprichter Karel Van Wijnendaele geëerd wordt
met een prachtig monument, dat wij de koers
eren met een groot wielerfeest. Geniet met een
stevige hap en een drankje in de hand van drie
passages van een strijdend peloton en beleef de
koers op deze historische plaats zoals nergens
anders.

© Kramon

Oudenaarde
Van 13u00 tot 18u30*

LOCATIE:
TIMING:

PROGRAMMA:

•
•
•

Verwelkoming met aperitief en hapjes
Doorlopend walking dinner en open bar
Uitgebreide receptie

RONDE VAN VLAANDEREN 2022

HOSPITALITY

VIP-ZONE

Het verloop van de koers of de winnaar van de
Ronde van Vlaanderen vallen niet te voorspellen. Wat wel een zekerheid is, is dat “le moment
de gloire” van de winnaar bij het overschrijden
van de finish in Oudenaarde garant staat
voor een gigantisch kippenvelmoment bij elke
wielerfanaat. En dat moment wilt u absoluut
niet missen! In onze Flanders Classics Club zit
u op de juiste plaats om het wielerhoogtepunt
van het voorjaar mee te maken vanop de eerste
rij. Badend in luxe en omgeven door alle nodige
voorzieningen, bent u klaar voor een dag om
nooit te vergeten.

•
•

•

•

Onthaal door onze hostessen
Toegang tot de VIP-zone langs de aankomstlijn in
Oudenaarde
Aankomst Elite Vrouwen, exclusief te volgen vanuit
de VIP-zone
Aankomst Elite Mannen, exclusief te volgen vanuit
de VIP-zone
PA R K I N G

•

1 VIP-parking per 2 personen op wandelafstand
EXTRA

•
•

Gratis wedstrijdkrant
Live tv-uitzending op grote schermen

FLANDERS CLASSICS CLUB LOGE

Oudenaarde
Van 13u00 tot 18u30*

LOCATIE:
TIMING:

FOOD & DRINKS

De ‘Flanders Classics Club’ staat voor een
stijlvolle VIP-formule langs de aankomstlijn
in Oudenaarde. Beleef de aankomst vanop de
eerste rij.

formule 10

PROGRAMMA:
FOOD & DRINKS

Indien u met 50 (of meer) genodigden naar
de Ronde van Vlaanderen wenst te komen,
kan u kiezen voor een exclusieve en gepersonaliseerde loge met zitplaatsen voor al uw
genodigden in de Flanders Classics Club aan
de aankomstlijn in Oudenaarde.

•
•
•

VIP-ZONE
•
•

Elk jaar hunkeren wielerliefhebbers van overal
ter wereld naar die heroïsche eerste zondag van
april. Het is die zondag dat de koers een hele
natie beroert. De Ronde van Vlaanderen is een
feest waar u bij moet zijn, een uitzonderlijke
ervaring die u wil delen met vrienden, familie,
collega’s of klanten. De ideale plek daarvoor
ligt in het hart van de Vlaamse Ardennen:
Oudenaarde. Flanders Classics blijft op deze
D-day voor de Belgische wielersport niet achter
en biedt u en uw relaties een piekfijn verzorgde
loge aan. Badend in luxe en omgeven door alle
nodige voorzieningen, bent u klaar voor een dag
om nooit te vergeten.

Verwelkoming met aperitief en hapjes
Doorlopend walking dinner en open bar
Uitgebreide receptie

•

•

Onthaal door onze hostessen
Exclusieve en gepersonaliseerde loge in de Flanders
Classics Club aan de aankomst in Oudenaarde
Aankomst Elite Vrouwen, exclusief te volgen vanuit
de VIP-zone
Aankomst Elite Mannen, exclusief te volgen vanuit
de VIP-zone
PA R K I N G

•

1 VIP-parking per 2 personen op wandelafstand
EXTRA

•
•
•

Gratis wedstrijdkrant
Live tv-uitzending op grote schermen
Mogelijkheid tot plaatsen van eigen POS-materialen

PRIJS:

€295 p.p.

PRIJS:

€250 p.p.

excl. BTW

* een gedetailleerde timing ontvangt u samen met uw toegangsticket

HOSPITALITY

FLANDERS CLASSICS CLUB

RONDE VAN VLAANDEREN 2022

formule 9

excl. BTW

(voor een loge vanaf 50 genodigden)

* een gedetailleerde timing ontvangt u samen met uw toegangsticket

V I P - LU N C H STA D H U I S O U D E N A A R D E

formule 11

Stadhuis + finish Oudenaarde
Van 11u30 tot 18u30*

LOCATIE:
TIMING:

PROGRAMMA:
FOOD & DRINKS

De meest verfijnde formule in Oudenaarde
speelt zich af in het historisch stadhuis en in
de VIP-zone rond de aankomstlijn.
Elk jaar worden op de Markt de helden van
de Ronde bezongen en trekken duizenden
wielerliefhebbers feestend de nacht in na een
ongelooflijke dag. Hét referentiepunt in de stad
is het laatgotische stadhuis met zijn aanlokkelijke centrale toren en zijn verbluffende zalen.
Het is daar dat u, in aanwezigheid van tal van
prominenten, tijdens een geweldige VIP-lunch
behandeld wordt als een koning(in). Combineer
culinair genot op een prachtige locatie met een
schitterend zicht op de aankomstlijn in onze
Flanders Classic Club en laat u meeslepen in
het Ronde-verhaal.

•
•
•

Verwelkoming met Champagne en hapjes
Viergangenmenu met aangepaste wijnen
Prestigieuze receptie na de wedstrijd in het stadhuis van
Oudenaarde
VIP-ZONE

•
•
•

•

•

Onthaal door onze hostessen
Toegang tot de VIP-zone in het stadhuis van Oudenaarde
Na de lunch toegang tot een geprivatiseerde loge met
premium uitzicht op de aankomst
Zicht op de ploegvoorstelling en start van de Vrouwen op
de Markt
Live-passage van de Mannen en Vrouwen op de Markt
PA R K I N G

•

1 VIP-parking per 2 personen op wandelafstand

•

Gratis wedstrijdkrant
Live tv-uitzending op grote schermen

PRIJS:

€365 p.p.

excl. btw

Voor een gepersonaliseerde tafel voor 10 pers.

€ 355

excl. btw

* een gedetailleerde timing ontvangt u samen met uw toegangsticket

© Digitalclickx

RONDE VAN VLAANDEREN 2022

HOSPITALITY

EXTRA
•

formule 12

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 Ronde Van Vlaanderen 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

© Digitalclickx

MAAT!

RONDE VAN VLAANDEREN 2022

•

HOSPITALITY

BEDRIJFSVILLAGE OP MAAT:

formule 1

STA N D RU I M T E

PAKKET:
•

•

Mogelijkheid om activiteiten & producten te
promoten en te verkopen (met uitzondering van
dranken en spijzen).

PAKKET
•

Uw advertentie in de officiële wedstrijdkrant.

•

Oplage 22.000 exemplaren.

•

Verdeeld onder publiek & VIP’s.

PRIJS:

1/4: €450 excl. BTW
1/8: €300 excl. BTW
PRIJS:

€2000 per module excl. BTW

1/16: €200 excl. BTW

Producten en activiteiten mogen niet in concurrentie

Producten en activiteiten mogen niet in concurrentie

zijn met de sponsors van de Ronde van Vlaanderen

zijn met de sponsors van de Ronde van Vlaanderen

© Photonews

RONDE VAN VLAANDEREN 2020

ADVERTENTIE

Inclusief 2 standhoudersbadges die ook toegang
geven tot onze medewerkersclub.

PUBLICITY

•

Standruimte (20 m²) in de drukbezochte start& aankomstzone in Oudenaarde.

formule 2

C O N TA C T

hospitality@flandersclassics.be

TICKETS BESTELLEN

WWW.RONDEVANVLAANDEREN.BE/HOSPITALITY

algemene verkoopsvoorwaarden op www.rondevanvlaanderen.be/hospitality

