HOSPITALITY- EN SPONSORDOSSIER

ZATERDAG 11 december 2021
robotland essen

Live te zien op

VOORWOORD
Beste Cyclocrossliefhebber,
In 2020 kon u enkel op de televisie kijken naar onze cyclocrosswedstrijd. Corona weet u wel…
We zijn dan ook heel blij dat we in 2021 terug een mooie wedstrijd mogen organiseren voor de
renners én de supporters. Let wel! Er blijven natuurlijk maatregelen gelden, zo moeten we
werken met het Covid Safe Ticket. Veiligheid en gezondheid boven alles.
Vorig jaar werden twee hele mooie wedstrijden bekroond met twee fantastische winnaars:
wielerlegende Marianne Vos won bij de vrouwen en wat denkt u van Mathieu Van Der Poel als
winnaar bij de mannen !?
Ook dit jaar zullen we trachten een zo mooi mogelijk deelnemersveld bij elkaar te krijgen.
De Robotland Cyclocross maakt ook dit jaar deel uit van de koepel Ethias Cross, waar we na
Lokeren, Beringen, Bredene, Meulebeke en Leuven als 6de manche in fungeren.
Zoals steeds zijn Beleving, Netwerken en Verbinden voor ons de sleutelwoorden. De cyclocross
van Essen moet een familiegebeuren worden en moet voor de Essenaar “the place to be” zijn.
Alleen kunnen we dit project niet rondkrijgen en daarom rekenen we op u als onder-nemer om
dit project te ondersteunen. We bieden u de kans om 3 uur live op televisie te komen met uw
publiciteit en dat in België (VTM) en Nederland (Eurosport NL). Verder werken we voor u een
mooi hospitality programma uit en zorgen we voor een actief netwerkmoment.
Kortom, we maken er een echte hoogdag van!
Met sportieve groeten,

Luc Van Thillo en Ron van Nijnatten

HOSPITALITY
Uw genodigden worden ontvangen in een stijlvolle, luxueuze, verwarmde tent met
mooie ronde tafels, zodat u de cyclocross vanop de eerste rij kan beleven.
Netwerken met klanten, genodigden, sponsors of personeel van uw eigen bedrijf in
een evenement waarin sport en culinair genieten centraal staan

HOSPITALITY ARRANGEMENT
€185 PER PERSOON EXCL B.T.W.

Programma:
11u00 Ontvangst met aperitief
12u00 3-gangen lunch met bediening aan tafel
Dranken koud, warm, wijnen à volonté tijdens het hele programma
13u45 Live uitzending van de Dames Elite te volgen op de schermen in de VIP-tent,
op het terras of op het parcours
14u45 Einde lunch
15u00 Live uitzending van de Heren Elite + U23 te volgen op de schermen in de
VIP-tent, op het terras of op het parcours
16u15 Na de podiumceremonie Heren Elite krijgt u van ons nog enkele lekkere
warme snacks geserveerd
18u00 Einde hospitality arrangement
Gepersonaliseerde tafels met uw bedrijfslogo vanaf 8 personen.
Luc Van Thillo, +32 475 69 04 55
Ron Van Nijnatten, +31 6 51 33 88 72
Reserveringen:
ron@smsmetaalservice.nl

