2018 - 2019

SPONSORDOSSIER
DE WARRE

VOORWOORD

2018 was een belangrijk jaar voor domein de Warre! Zo zijn we volop begonnen
met de vernieuwing van ons domein. Er is een vernieuwd en uitgebreid
Adventure Park en we opende het unieke vakantiedomein ‘Nutchel’, waar
gasten in Cosy Cabins kunnen overnachten. 2018 is ook het jaar dat we ons
Hippisch Centrum hebben uitgebreid. Zo kwamen er extra trainingsfaciliteiten en
drie splinternieuwe luxecompartimenten; twee compartimenten met 9 boxen en
één compartiment met 12 boxen.
Sinds het winterseizoen 2017-2018 richten we ons voornamelijk naar de
recreatieve ruiter, dit is opnieuw zo voor het komende winterseizoen. Zoals ieder
jaar, hebben we een aantrekkelijk winterprogramma opgesteld. De kalender
hiervan kunt u reeds terugvinden op onze website www.dewarre.be. Uiteraard
organiseren we ook dit jaar onze succesvolle Nieuwjaarsjumping!
Momenteel zijn wij volop op zoek naar partners die er samen met ons een
succesvol winterseizoen willen van maken. Wij nodigen u graag van harte uit om
hiervan deel uit te maken middels een sponsoring. We hebben enkele
standaard sponsorpakketten samengesteld, maar het is ook mogelijk om deze
pakketten naar wens aan te passen. Hiervoor kunt u ten alle tijden contact met
ons opnemen.

Wij danken u alvast voor uw getoonde interesse.
Team de Warre

ALGEMENE INFO

Alle prijzen vernoemd in dit sponsordossier zijn excl. 21% btw.

Heeft u de juiste formule niet gevonden of heeft u nog vragen?
Contacteer ons gerust op 089/ 85 23 16 of via kristel@dewarre.be.

Contactgegevens:
Hippisch Centrum De Warre
Ketelstraat 77
3680 Neeroeteren
Btw: BE 0435 994 511
Tel: +32 (0)89 85 23 16
Fax: +32 (0)89 85 43 63
kristel@dewarre.be
www.dewarre.be

SFEERBEELDEN

ONZE SPONSORPAKKETTEN

Als sponsor bent u een belangrijke factor tijdens de winterwerking van 2018 - 2019.
Samen met andere sponsoren bereikt u maximale exposure. De sponsoring is
geldig tijdens al onze winterwedstrijden en de Nieuwjaarsjumping.

De kalender van de wedstrijden kunt u achteraan terugvinden.

Algemene sponsorpakketten:


Hoofdsponsor



Sponsor



Subsponsor I en II



Extra sponsor


Uit sympathie



Standruimte



Bartering

Specifieke sponsorpakketten voor de wedstrijden van de jonge paarden:


4/5 jarige paarden



5/6 jarige paarden



6/7 jarige paarden

Verder in dit sponsordossier vindt u de uitleg over al onze mogelijke
sponsorpakketten en hun prijzen.

ALGEMENE SPONSORPAKKETTEN

HOOFDSPONSOR
Publicatie


Spandoek 3,00m x 2,00m in de hoofdarena
(lay-out door u aan te leveren)



Logo en naamsvermelding op het lichtscherm tijdens het evenement



Logo en link op onze website www.dewarre.be



Reclame in ons winterwerkingsboekje (1/2 pagina – A5 formaat)

Sponsorhindernis
De door u aangeleverde sponsorhindernis wordt tijdens al onze jumpings
(inclusief de Nieuwjaarsjumping) gebruikt.

Vip lounge
U ontvangt 8 vip-kaarten voor de VIP lounge. De kaarten geven u recht op
4 gereserveerde plaatsen voor de finale van de jonge paarden/de Masters
(vrijdagavond) én op 4 gereserveerde plaatsen voor de finale van de
Nieuwjaarsjumping (zondagnamiddag). Op de finaledag vrijdagavond is dit
inclusief een glaasje cava en hapjes. Op de finaledag zondag is dit inclusief
een luxueus buffet. Dranken zijn steeds exclusief.

Rubrieken
Tijdens onze Nieuwjaarsjumping draagt er één rubriek naar keuze de naam
van uw bedrijf. De speaker zal een door u aangeleverde speakertekst
omroepen en zo uw bedrijfsnaam meermaals aan bod laten komen.

De kosten van dit pakket zijn €2.500,-

SPONSOR

Publicatie


Spandoek 3,00m x 2,00m in de hoofdarena (lay-out door u aan te leveren)



Logo en naamsvermelding op het lichtscherm tijdens het evenement



Logo en link op onze website www.dewarre.be



Reclame in ons winterwerkingsboekje (1/4 pagina – A5 formaat)

Sponsorhindernis
De door u aangeleverde sponsorhindernis wordt tijdens al onze jumpings
(inclusief de Nieuwjaarsjumping) gebruikt.

Vip lounge
U ontvangt 4 vip-kaarten voor de VIP lounge. De kaarten geven u recht op 2
gereserveerde plaatsen voor de finale van de jonge paarden/de Masters
(vrijdagavond) én op 2 gereserveerde plaatsen voor de finale van de
Nieuwjaarsjumping (zondagnamiddag). Op de finaledag vrijdagavond is dit
inclusief een glaasje cava en hapjes. Op de finaledag zondag is dit inclusief een
luxueus buffet. Dranken zijn steeds exclusief.

De kosten van dit pakket zijn €1.750,-

SUBSPONSOR
SUBSPONSOR I
Publicatie


Sponsorhindernis: de door u aangeleverde hindernis wordt tijdens al onze
jumpings (inclusief de Nieuwjaarsjumping) gebruikt.



Logo en link op onze website www.dewarre.be



Reclame in ons winterwerkingsboekje (1/4 pagina – A5 formaat)

De kosten van dit pakket zijn €750,-

SUBSPONSOR II
Publicatie


Boarding 1,70m x 0,75m in de warm-up arena (lay-out door u aan te leveren)



Logo en naamsvermelding op het lichtscherm tijdens het evenement



Logo en link op onze website www.dewarre.be



Reclame in ons winterwerkingsboekje (1/4 pagina – A5 formaat)

De kosten van dit pakket zijn €600,-

EXTRA SPONSOR

UIT SYMPATHIE
Publicatie


Logo en naams- vermelding op het lichtscherm tijdens het evenement



Logo en link op onze website www.dewarre.be



Reclame in ons winterwerkingsboekje (1/4 pagina – A5 formaat)

De kosten van dit pakket zijn €300,-

STANDRUIMTE
Ideaal om een bredere doelgroep direct persoonlijk te benaderen.
 Standruimte 25m², zonder tent: €350,- (incl. stroom)
 Standruimte 25m², met tent: €600,- (incl. vloer en stroom)

BARTERING
Het is ook mogelijk om niet in geld maar in goederen te sponsoren. Uiteraard
is de Warre daar ook erg mee geholpen. Dan kunt u bv. denken aan een
mooie prijs voor de winnaar, paardendekens met uw logo, jassen of leuke
cadeaupakketten voor de grooms. Laat uw fantasie de vrije loop. Wij gaan
graag met u in gesprek over de invulling van deze vorm van sponsoring.
Afhankelijk van de waarde van uw gesponsorde goederen kiezen wij in
overleg met u een van de sponsorpakketten op de eerdere pagina’s of een
sponsorpakket volledig op maat gemaakt.

SPONSORING JONGE PAARDEN

4/5 JARIGEN



Uw logo op de affiche van de jonge paarden.



De proef van de 4/5-jarige paarden krijgt bij het inschrijvingsprogramma
uw naam.



Uw naam zal vermeld worden op alle startlijsten, uitslagen, promotiemateriaal, enz.



Tijdens deze wedstrijden zal uw naam tijdens de proef regelmatig
omgeroepen worden.



U bent uitgenodigd bij de prijsuitreiking op de finale dag van deze proef.



Er zal tijdens de finale dag één tafel van 4 personen voor u gereserveerd
worden, inclusief een fles cava en hapjes.



U heeft het recht om tijdens deze wedstrijden extra promotiemateriaal op te
hangen d.m.v. bv. spandoeken, vlaggen,… Dit op de plaatsen die op
voorhand samen zijn overeengekomen.



U heeft recht op 15 bonnen die u tijdens alle evenementen georganiseerd
door De Warre kunt gebruiken.

De kosten van dit pakket zijn €800,-

5/6 JARIGEN



Uw logo op de affiche van de jonge paarden.



De proef van de 5/6-jarige paarden krijgt bij het inschrijvingsprogramma
uw naam.



Uw naam zal vermeld worden op alle startlijsten, uitslagen, promotiemateriaal, enz.



Tijdens deze wedstrijden zal uw naam tijdens de proef regelmatig
omgeroepen worden.



U bent uitgenodigd bij de prijsuitreiking op de finale dag van deze proef.



Er zal tijdens de finale dag één tafel van 4 personen voor u gereserveerd
worden, inclusief een fles cava en hapjes.



U heeft het recht om tijdens deze wedstrijden extra promotiemateriaal op te
hangen, zoals spandoeken, vlaggen,… Dit op de plaatsen die op voorhand
samen zijn overeengekomen.



U heeft het recht om een hindernis aan te leveren die zichtbaar zal zijn
tijdens de proeven van de 5/6-jarige paarden. De hindernis is door u aan te
leveren.

De kosten van dit pakket zijn €1.000,-

6/7 JARIGEN



Uw logo op de affiche van de jonge paarden.



De proef van de 6/7-jarige paarden krijgt bij het inschrijvingsprogramma
uw naam.



Uw naam zal vermeld worden op alle startlijsten, uitslagen, promotiemateriaal, enz.



Tijdens deze wedstrijden zal uw naam tijdens de proef regelmatig
omgeroepen worden.



U bent uitgenodigd bij de prijsuitreiking op de finale dag van deze proef.



Er zal tijdens de finale dag één tafel van 4 personen voor u gereserveerd
worden, inclusief een fles cava en hapjes.



U heeft het recht om tijdens deze wedstrijden extra promotiemateriaal op te
hangen, zoals spandoeken, vlaggen,… Dit op de plaatsen die op voorhand
samen zijn overeengekomen.



U heeft het recht om een hindernis aan te leveren die zichtbaar zal zijn
tijdens de proeven van de 6/7-jarige paarden. De hindernis is door u aan te
leveren.



U heeft recht op 30 bonnen die u tijdens alle evenementen georganiseerd
door De Warre kunt verbruiken.



½ pagina reclame in ons winterwerkingsboekje.

De kosten van dit pakket zijn €1.500,-

