HOSPITALITY ARRANGEMENTEN 2016
Jumping Etten-Leur is één van de mooiste outdoor concoursen van Nederland en staat bij veel ruiters
standaard op de agenda. De sport staat voorop en daarin speelt sponsoring een belangrijke rol. Door uw
ondersteuning kan er ieder jaar weer een prachtig evenement gerealiseerd worden. Het afwisselende
wedstrijdprogramma en de sfeervolle ambiance bieden u bovendien een perfect platform voor
relatiebeheer.
Het VIP-paviljoen biedt u de mogelijkheid uw relaties gastvrij te ontvangen en te genieten van topsport,
desgewenst aan uw eigen tafel. Door de realisatie van een restaurant met zicht op de wedstrijdpiste
hoeven u en uw gasten niets te missen van het sport- en showprogramma.
Jumping Etten-Leur heeft een ruime keuze aan sponsormogelijkheden. De pakketten zijn zodanig
samengesteld dat er voor alle budgetten ruimte voorzien is. De sponsorpakketten zoals beschreven, zijn
indicatief. De mogelijkheid bestaat deze aan te passen aan uw wensen.

Sponsorpakket

Prijs (excl. BTW)

A. Grand Prix-sponsor
B. Hoofdsponsor
C. Rubrieksponsor
D. Co-sponsor
E. Reclamepakket (vlaggen, borden en hindernis)
F. Passe partout (drie dagen VIP incl. vooraanstaande spreker op vrijdag) p.p.
G. Tuigpaardendag (vrijdags VIP incl. vooraanstaande spreker) p.p.
H. Vrienden van Jumping Etten-Leur

€
€
€
€
€
€
€
€

8.000
4.000
2.000
1.000
600
275
100 *
100

*Bij pakket A t/m D zijn deze kaarten extra bij te bestellen voor een gereduceerd tarief van € 75
Ook dit jaar heeft u de gelegenheid om
tijdens het gehele outdoor wedstrijdseizoen
reclame te maken, zonder extra kosten.
U kunt uw reclamebord(en), vlaggen en
eventueel uw hindernis voor 27 maart 2016
aanleveren. De organisatie zal zorgdragen
dat uw reclamemateriaal wordt opgesteld
gedurende de overige evenementen, naast het
hoofdevenement Jumping Etten-Leur, welke van
31 mei t/m 5 juni plaatsvindt is dat het Blom’s
voorjaarswedstrijd van 31 maart t/m 3 april en
Dressage At Blom van 10 t/m 12 juni.

1

STANDAARD PAKKETINHOUD
Pakketten A tot en met H zijn op de betreffende dagen inclusief volledige catering, behalve buitenlands
gedestilleerd. In het VIP-paviljoen kunt u genieten van verschillende culinaire heerlijkheden.
Standaard hospitality service pakketten A tot en met D
• Vrije toegang tot het VIP-paviljoen op zaterdag 4 juni en zondag 5 juni 2016 inclusief volledige catering
(behalve buitenlands gedestilleerde drank)
• Overige dagen gratis toegang, catering niet inbegrepen
Standaard publicitaire uitingen pakketten A tot en met D
• Plaatsing van twee reclameborden in de hoofdpiste
• Plaatsen van twee vlaggen
• Full color-logovermelding op het sponsorbord op het evenemententerrein en de
website www.jumpingettenleur.nl
Sponsorhindernis
• De door u aangeleverde sponsorhindernis wordt ter beoordeling van de parcoursbouwer minimaal één
keer tijdens Jumping Etten-Leur 2016 geplaatst.
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PAKKET A - GRAND PRIX-SPONSOR				
Hospitality
• 20 VIP-kaarten te gebruiken op de zaterdag en zondag. Uw VIP-kaart dient tevens als parkeerkaart
• Twee gereserveerde tafels in het VIP-paviljoen
Extra’s
• De Grote Prijs op zondagmiddag (nationaal 1.40m) draagt de naam van uw bedrijf
• Elke overige wedstrijddag van Jumping Etten-Leur draagt één van de rubrieken de
naam van uw bedrijf
• De winnaar van de Grote Prijs ontvangt een statiedeken met uw bedrijfslogo
• Tijdens de Grote Prijs zal er meerdere malen een door u aangeleverde speakertekst worden
omgeroepen
• Mogelijkheid tot het plaatsen van extra reclameborden en extra vlaggen (in overleg)
• Full color-logovermelding op alle briefpapier, VIP-entreekaarten en advertenties
Sponsorhindernis
• De door u aangeleverde sponsorhindernis wordt in alle rubrieken van Jumping Etten-Leur geplaatst

PAKKET B - HOOFDSPONSOR
Hospitality
• 15 VIP-kaarten te gebruiken op de zaterdag en zondag. Uw VIP-kaart dient tevens als parkeerkaart
• Eén gereserveerde tafel in het VIP-paviljoen
Extra’s
• Elke wedstrijddag tijdens Jumping Etten-Leur draagt één van de rubrieken de naam van uw bedrijf
• De winnaar van uw rubriek ontvangt een statiedeken met uw bedrijfslogo
• Tijdens uw rubriek zal er een door u aangeleverde speakertekst worden omgeroepen
• Mogelijkheid tot het plaatsen van extra reclameborden en extra vlaggen (in overleg)
• Full color-logovermelding op alle briefpapier, VIP-entreekaarten en advertenties
Sponsorhindernis
• De door u aangeleverde sponsorhindernis wordt in alle rubrieken die uw naam dragen geplaatst
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PAKKET C - RUBRIEKSPONSOR
Hospitality
• 10 VIP-kaarten te gebruiken op de zaterdag en zondag. Uw VIP-kaart dient tevens als parkeerkaart
• Eén gereserveerde tafel in het VIP-paviljoen
Extra’s
• Eén van de rubrieken tijdens Jumping Etten-Leur draagt de naam van uw bedrijf
• De winnaar van uw rubriek ontvangt een statiedeken met uw bedrijfslogo
• Tijdens uw rubriek zal er een door u aangeleverde speakertekst worden omgeroepen
• Mogelijkheid tot het plaatsen van extra reclameborden en extra vlaggen (in overleg)
Sponsorhindernis
• De door u aangeleverde sponsorhindernis wordt dagelijks, naast de rubriek die uw naam draagt,
geplaatst

PAKKET D - CO-SPONSOR
Hospitality
• 6 VIP-kaarten te gebruiken op de zaterdag en zondag. Uw VIP-kaart dient tevens als parkeerkaart
• Vrije zitplaatsen aan speciaal geselecteerde tafels (voor zover beschikbaar)
Zie op pagina 2 de standaard pakketinhoud voor pakketten A tot en met D.

PAKKET E - RECLAMEPAKKET
Wenst u wel de mogelijkheid om uw bedrijf te profileren, maar heeft u geen behoefte aan meerdere
dagen toegang tot het VIP-paviljoen, dan is dit pakket bij uitstek iets voor u. Een reclamepakket
verzekert u van alle mogelijke exposure, net als alle andere sponsoren en is inclusief twee VIP-kaarten.
Deze dagkaarten geven u op een dag naar keuze (zaterdag 4 juni of zondag 5 juni) toegang tot het VIPpaviljoen, waar u gebruik kunt maken van de volledige catering (excl. buitenlands gedestilleerde drank).
Publicitaire uitingen
• Plaatsing van twee reclameborden en twee vlaggen
• Full color-logovermelding op het sponsorbord op het evenemententerrein en de
website www.jumpingettenleur.nl
Sponsorhindernis
• De door u aangeleverde sponsorhindernis wordt minimaal in één rubriek per dag tijdens
Jumping Etten-Leur 2016 geplaatst.
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PAKKET F - PASSE-PARTOUT
Hospitality service
• Op vrijdag 3 juni t/m zondag 5 juni heeft u toegang tot het VIP-paviljoen, inclusief volledige catering.
Uw VIP-kaart dient tevens als parkeerkaart
• Vrije zitplaatsen aan speciaal geselecteerde tafels (voor zover beschikbaar)
• Overige dagen gratis toegang, catering is op die dagen niet inbegrepen
Publicitaire uitingen
• Full color-logovermelding op het sponsorbord op het evenemententerrein en de website
www.jumpingettenleur.nl

PAKKET G - VRIENDEN VAN JUMPING ETTEN-LEUR
Hospitality service
• Op één dag naar keuze toegang tot het VIP-paviljoen (vrijdag, zaterdag of zondag) inclusief volledige
catering (excl. buitenlands gedestilleerde drank)
• Vrije zitplaatsen aan speciaal geselecteerde tafels (voor zover beschikbaar)

PAKKET H - TUIGPAARDENDAG
Hospitality service
• Op de vrijdag toegang tot het VIP-paviljoen, inclusief volledige catering en het bijwonen van een
interessante bijeenkomst met een vooraanstaand spreker
• Vrije zitplaatsen aan speciaal geselecteerde tafels (voor zover beschikbaar)
Dit pakket is voor een gereduceerde prijs van € 75 p.p. bij te bestellen bij pakket A t/m D.
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EXTRA INFORMATIE
Jonge gasten
Kinderen zijn ook van harte welkom in het VIP-paviljoen. Kinderen tot 8 jaar oud hebben, op uitnodiging
van een sponsor, gratis toegang. Voor kinderen vanaf 8 tot 14 jaar kunt u een kinderkaartje aanschaffen
voor € 15,00 p.p.
Reclameborden
• In verband met de uniformiteit dienen de reclameborden een afmeting te hebben van 300 x 75 cm
(vlaggen max. formaat 150 x 225 cm)
• Spandoeken kunnen niet worden geplaatst of opgehangen, dit geldt ook voor reclameborden met
afwijkende afmetingen (eventueel mag de lengte van het bord iets afwijken)
• Indien u nog niet in het bezit bent van een passend reclamebord kunt u een nieuw reclamebord laten
maken via Jumping Etten-Leur
• Indien gewenst kan Jumping Etten-Leur zorg dragen voor de opslag van uw reclamebord
Hindernissen
Uw hindernis dient in goede staat te zijn. De parcoursbouwer zal beoordelen of uw hindernis in het
parcours kan worden opgenomen. Indien u nog niet in het bezit bent van een passende hindernis kunt u
een nieuwe hindernis laten maken via Jumping Etten-Leur.
Aanleveren van hindernissen, vlaggen en reclameborden
• U bent zelf verantwoordelijk voor het aanleveren en ophalen van uw vlaggen,
reclameborden en hindernissen
• Vlaggen, reclameborden en hindernissen dienen voor maximale exposure tijdens het gehele outdoor
seizoen uiterlijk 27 maart 2016 te worden aangeleverd. Mocht u alleen reclamemateriaal aan willen
leveren voor Jumping Etten-Leur, dan dient dit uiterlijk 23 mei 2016 te zijn afgeleverd
• De organisatie kan niet garanderen dat vlaggen en/of reclameborden die na de bovenstaande
data worden aangeleverd, daadwerkelijk nog een plek krijgen aan de wedstrijdpiste van het
evenemententerrein. Afleveradres: Hoevenseweg 34 te Etten-Leur.
U kunt hiervoor contact op nemen met Ralph van Venrooij: 06-50622331
Uw bedrijfslogo
• In verband met plaatsing van uw bedrijfslogo dient u zo spoedig mogelijk een actuele digitale versie
van dit logo aan te leveren in JPG-bestand of EPS-bestand
• Indien wij reeds in het bezit zijn van uw (actuele) logo hoeft u aan dit verzoek geen gehoor te geven
Contactpersonen sponsorinformatie
Dit jaar heeft Hippic Projects de sponsorwerving van Jumping Etten-Leur op zich genomen. Zij doen er
alles aan om te zorgen dat alles naar wens verloopt. Neem contact met hen op voor de mogelijkheden.
Anne Meester (Hippic Projects) 06-24236172
Jenneke Smit (Hippic Projects) 06-15010660
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