BWP Hengstenkeuring 2022
Prijslijst VIP
De BWP Hengstenkeuring vindt in 2022 plaats van 13 tot 15 januari in het Azelhof in Lier (2de
Fase – enkel 3-jarige paarden) en van 17 tot 19 maart in Sentower Park in Oudsbergen (3de
Fase). Op 15 januari vindt ook de BWP Top Stallion Auction plaats, een veiling van de hengsten
die doorgaan naar de 3de Fase, en een manche van de Hengstencompetitie. De finale gaat door
tijdens de 3de Fase.
Er zijn verschillende mogelijkheden om daarop aanwezig te zijn.

VIP-tafel tijdens de 2de Fase in Lier
Reserveer een VIP tafel voor 6 personen op vrijdag en/of zaterdag 14 en 15 januari 2022
inclusief inkom en parking op de VIP-parking.
Wij bieden verschillende mogelijkheden :
1. Geniet 2 dagen lang op de Bubble-VIP op de lange zijde in de piste met iedere dag een fles
champagne en lekkere hapjes :
899€ excl (1.088€ incl.)
2. Geniet 1 of 2 dagen lang op de Bubble-VIP op de korte zijde met iedere dag een fles
champagne en lekkere hapjes : 1 dag 500€ excl (605€ incl.) 2 dagen 899€ excl (1.088€ incl.)
3. Geniet 1 of 2 dagen op de Restaurant-VIP op de korte zijde met om 17h30 een heerlijk
3-gangen-menu en drank tijdens het eten
beide dagen : 1.600€ excl (incl 1.936 €)
op vrijdag :
750€ excl (incl 904,5€)
op zaterdag : 1.000€ excl (incl 1.210 €)
4. Geniet 2 dagen van uw eigen tafel op de lange zijde (zijkanten) of korte zijde en bestel uw
drinken of eten à la carte (eten enkel mogelijk op terras restaurant):
500€ excl (incl 605€)

VIP-tafel tijdens de 3de Fase in Sentower Park
Reserveer een VIP tafel voor 6 personen op zaterdag 19/03/2022 op de korte zijde met een fles
Champagne en heerlijke hapjes. Prijs :
450€ excl (incl 544,5 €)

Let wel, het aantal tafels is beperkt !! Plaatsing volgens datum reservatie !
Reserveer nu per telefoon +32 474 31 90 47 of per mail naar sales@bwp.be

BWP Hengstenkeuring 2022
Prijslijst sponsormogelijkheden excl. btw

Advertentie in Catalogus
De Catalogus van de Hengstenkeuring is een naslagwerk in kleur in een handig A5-formaat dat
bij beide fasen van de hengstenkeuring wordt gebruikt. Deadline is 3/12/21.
1 pagina kleur

600€

½ pagina kleur

400€

Standruimte
Tijdens de 2de Fase is het mogelijk een standruimte te huren (van 13 tot 15 januari 2022).
Vooraan (onder restaurant) vaste oppervlakte van 5x2,5m naakt : 700 € – all-in : 1.000€
Achteraan all-in 4m x 3m : 1.100€
Vooraan kan ook naakt met slechts elektriciteit.

Logo op LED-bord
Tussen de hengsten door projecteren we logo's op het LED-bord.
Tijdens de 2de Fase
Tijdens de 3de Fase
Tijdens de 2de en de 3de Fase

250€
150€
350€

Gepersonaliseerde hindernis in de piste
Tijdens de 2de Fase
Tijdens de 3de Fase

500€
500€

Korting bij meerdere mogelijkheden
Bij 2 sponsormogelijkheden -5%
Bij 4 sponsormogelijkheden : -10%
Bekijk ook onze pakketten voor Hengstenhouders met extra korting ! Vraag om meer informatie.
Prijzen zijn excl. 21% btw – factuur is integraal aftrekbaar in uw boekhouding want sponsoring!
Neem contact op per telefoon +32 474 31 90 47 of stuur een mail naar sales@bwp.be

