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berencross
Meulebeke 2022

Geachte zakenpartner, Beste sportliefhebber ,

We maken ons op voor de negende veldriteditie in onze berengemeente.

Op 1 oktober staan tal van toprenners aan de start om de vele duizenden toeschouwers te laten 
genieten van sport en spektakel op het recreatiedomein Ter Borcht. We aanschouwen de komende 
veldritwedstrijd op 1 oktober als de generale repetitie richting het Belgisch Kampioenschap in 
2024 te Meulebeke.

Uw aanwezigheid mag niet ontbreken en wordt bijzonder gewaardeerd.

We gaan dit jaar terug naar een aangepaste formule van weleer, met een aparte receptieruimte , 
waar u en uw genodigden bij aankomst de nodige contacten kunnen leggen. Dit laatste is tenslotte 
ons hoofddoel, ondernemende mensen samenbrengen waar hopelijk zakenrelaties uitgroeien.

We staan ter beschikking om u verder info te verstrekken en mee te zoeken naar de meest geschikte 
VIP wens of publiciteitsformule.

Dankzij de vele ondernemers uit de regio die op de een of andere manier een financiële bijdrage 
leveren kunnen we honderdduizenden kijkers laten meegenieten tijdens de rechtstreekse TV 
uitzending . De berencross heeft intussen in de wereld van het veldrijden haar strepen verdiend bij 
de UCI en de vele sportliefhebbers. 

We kijken alvast uit naar het sportevenement van het jaar in onze regio, waar we samen onze 
schouders onder steken.

Onze zeer gewaardeerde dank voor de jarenlange , trouwe steun. 

Uiteraard hopen we jullie terug te mogen verwelkomen op ons verzorgd event.

Met sportieve en genegen groeten,

Dirk Verwilst
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VIP 
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VIP lunch
€ 1750 voor tafel van 10 personen  (excl. BTW) 

€ 185 pp (excl. BTW)

 Zaterdag 1 oktober 2022 
 VIP formule van 10u30 tot 17u30
 Open bar van 17u30 tot 

 22u00 (drank betalend) met DJ

Programma

Parking

Food

Locatie

Drinks

Extra’s

 Eén VIP parking ticket 
per 2 personen

 Culinaire VIP lunch:

 -  Verwelkomingsreceptie 
 met champagne  en amuses

 -  Verzorgd voorgerecht
 -  Uitgebreid koud- en warm buffet
 -  Verfijnd dessert

De verwarmde en stijlvol aangeklede 
VIP tent met terras bevindt zich aan een 
attractieve zone binnen het parcours.

 Apero met champagne
 Bieren
 Wijnen
 Frisdranken
 Koffie & thee

 Wedstrijd integraal LIVE te 
volgen op scherm

 E-tickets
 DJ vanaf 16u00
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TENT
TENT

START

WASBORD

RENNERSDORP

Parking VIP

Parking Bezoekers
Grote Roeselarestraat

RENNERSDORP

RENNERSDORP

Grote Roeselarestraat

MATERIAALPOST KUNSTMATIGE BRUG

KUNSTMATIGE TRAPPEN 

BERG

RODE KRUIS PARCOURS BALKEN

INKOMiPERSP

PARCOURSLENGTE: 2.600 m

iP V Inkom VIP

ZANDBAK
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sponsor 
pakKetten

Partner GOUD

Partner ZILVER

Partner BRONS 
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Partner GOUD
€ 15 000 (excl. BTW) 

Boarding in finishzone

Logo op podiumbackdrop

175 meter bannering

2 Heras banner op het parcours

8 beachvlaggen

Opblaasstructuur langs parcours

Logo op alle LED-schermen op het domein

Logo op alle LED-schermen in de VIP-tenten

Logo op alle print

Logo op alle drankbonnen

Logo op alle e-tickets

Aanwezigheid op onze social mediakanalen

Logo op de website www.berencross.be

Vermelding van uw bedrijf door  
de speaker tijdens de wedstrijden

30 VIP lunch tickets 

75 inkomtickets

Exclusiviteit binnen uw sector qua  
visibiliteit op het parcours

3 uur live uitzending op VTM van  
dames- en heren elitewedstrijd

Drankbonnen t.w.v. € 200

Een Partnership GoUD biedt u:

Publiciteit op de berencross in Meulebeke :
maximale zichtbaarheid voor uw bedrijf! 

Deze hoogmis van het veldrijden biedt aan zowel grote, middelgrote als kleinere 
bedrijven de uitgelezen mogelijkheid om zich te tonen aan het grote publiek 

(zowel live als via verschillende mediakanalen) en tegelijk klanten, medewerkers 
of zakenrelaties te vergasten op een unieke beleving van het veldrijden. De 

wedstrijd van de dames elite als de heren elite zijn live te volgen via VTM.

Sponsoren op dit sportevent kan de uitgelezen kans zijn voor uw bedrijf om de 
naamsbekendheid te vergroten en uw imago te versterken.

Om uw bedrijf optimaal in beeld te brengen en op het terrein in ‘the spotlight’ te 
zetten, kiest de organisatie bewust voor een limitering van het aantal sponsors. 
Vaak zijn sportwedstrijden een kakafonie van logo’s en sponsors. Wij bieden onze 

partners exclusiviteit tijdens de Berencross in Meulebeke!

Ontdek onze sponsorpakketten verder in onze brochure.

Niet onmiddellijk het pakket gevonden waarnaar u op zoek naar bent of dat aansluit bij uw wensen?

De voorstellen in onze brochure zijn geen ‘onwrikbare’ pakketten. Graag werken wij met onze partners een 
aanbod op maat uit. Aarzel niet om ons te contacteren met uw vragen of voorstel via 

dirk@bkmeulebeke.be of telefonisch via +32 475 25 20 72
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Partner BRONS
€ 750 (excl. BTW)

Max. 4 partners

Partner zilver
€ 7.500 (excl. BTW)

Een Partnership Brons biedt u:

Boarding in finishzone

100 meter bannering

1 Heras banner op het parcours

4 beachvlaggen

Opblaasstructuur langs parcours

Logo op alle LED-schermen op het domein

Logo op alle LED-schermen in de VIP-tenten

Logo op alle print

Logo op alle e-tickets

Aanwezigheid op onze social mediakanalen

Logo op de website www.berencross.be

20 VIP lunch tickets

50 inkomtickets

Exclusiviteit binnen uw sector qua  

visibiliteit op het parcours

3 uur live uitzending op VTM van  

dames- en heren elitewedstrijd

Drankbonnen t.w.v. € 100

Een Partnership Zilver biedt u:

Logo op de achterzijde van de drankbonnen

Logo op alle LED-schermen op het domein

Logo op alle LED-schermen in de VIP-tenten

Aanwezigheid op onze social mediakanalen

Logo op de website www.bkmeulebeke.be

25 inkomtickets

Drankbonnen t.w.v. 100 euro

Voordeeltarief aankoop extra drankbonnen: 
Indien u extra drankbonnen op voorhand wilt aankopen en deze mee wenst te factureren met de vip lunch en/of 

de sponsorformule dan kan dit gerust. Gelieve dit aan te vullen op het bijgevoegd inschrijvingsformulier. 
 

U geniet trouwens van een voordeeltarief: 
Bij aankoop van € 100,00 aan drankbonnen krijgt u een gratis drankkaart t.w.v. € 10,00
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Aanleveren van publiciteit

PUBLICITEITSMOGELIJKHEDEN VOORZIEN DOOR DE ORGANISATIE MEULEBEKE
• Logo op podiumbackdrop
• Logo op alle LED-schermen op het domein
• Logo op alle LED-schermen in de VIP-tenten
• Logo op alle print
• Logo op alle e-tickets
• Aanwezigheid op onze social mediakanalen
• Logo op de website www.berencross.be 

Gelieve het logo van uw bedrijf te bezorgen op het volgens adres: anthony@bkmeulebeke.be
Uw logo te bezorgen in minimum één van de volgende formaten: vectorieel, PDF.
Na het ontvangen van uw logo zorgt de organisatie voor bovenstaande aanmaak en drukwerk.
Voorafgaand worden de ontwerpen opgestuurd naar de gekende contactpersoon ter goedkeuring.

PUBLICITEITSMOGELIJKHEDEN VOORZIEN DOOR DE SPONSOR
•  Boarding in finishzone
•  Bannering
•  Herras banner op het domein
•  Beachvlaggen

De opmaak en aanlevering van deze publiciteitsmogelijkheden zijn ten laste van de sponsor.
De organisatie kan de sponsor indien nodig begeleiden naar de opmaak en productie van deze drukwerken.

ALLE PUBLICITEIT WORDT DOOR DE SPONSOR AANGELEVERD EN OPGEHAALD
•  Worden aangeleverd in het onthaal van het domein Ter Borcht vanaf 1/09/2022 t.e.m. 23/09/2022  

tijdens de kantooruren (na voorafgaande afspraak met Anthony).
•  Worden opgehaald in het onthaal van het domein Ter Borcht vanaf 3/10/2022 t.e.m. 14/10/2022 

tijdens de kantooruren (na voorafgaande afspraak met Anthony).

DE ORGANISATIE ZORGT DAT ALLE PUBLICITEIT GEPLAATST WORDT IN SAMENWERKING MET DE PROJECTPARTNER (Golazo).

CONTACTGEGEVENS:
Inschrijving VIP- en sponsorformules: dirk@bkmeulebeke.be
Visibiliteit: anthony@bkmeulebeke.be

Wedstrijdprogramma
Zaterdag  1/10/2022
10u00 1e jaars Nieuwelingen
11u00 2e jaars Nieuwelingen
12u15 Junioren
13u45 Dames elite (live op VTM)
15u00 Heren elite (live op VTM)

Locatie
Domein Ter Borcht
8760 Meulebeke

Inkomtickets
Gewone inkomtickets zijn vanaf begin september online te verkrijgen via  
www.berencross.be/tickets, per e-mail info@berencross.be of  
in de verkooppunten zoals weergegeven op de website.

Tickets in voorverkoop: € 12
Aan de kassa:  € 15
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Reserveren
U kan zich inschrijven door het bijgevoegd inschrijvingsformulier ingevuld  
terug te bezorgen naar dirk@bkmeulebeke.be of via het inschrijvingsformulier  
op de website www.berencross.be.
Alle sponsor inschrijvingen dienen te gebeuren voor 15 augustus 2022.
Alle VIP inschrijvingen dienen te gebeuren voor 1 september 2022.

Heeft u na het doornemen van deze brochure nog vragen?  
Aarzel dan niet om ons te contacteren via het volgend adres:

Algemeen: info@berencross.be of via de website www.berencross.be
Visibiliteit: anthony@bkmeulebeke.be of telefonisch via +32 479 98 50 84
VIP- en sponsorpakketten: dirk@bkmeulebeke.be of telefonisch via +32 475 25 20 72

berencross 
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Domein Ter Borcht
8760 Meulebeke
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