
    NIEUW bij BWP

BWP.TV 
tijdens grote evenementen

Het Belgian Warmblood oftewel BWP gaat uiteraard mee met haar tijd, en start nu ook in 
samenwerking met Eqify een eigen streamingsdienst : BWP.TV. 
Hierop kun je gratis verschillende grote evenementen live volgen, maar ook herbekijken. 

Natuurlijk kun je ook adverteren. 
*een pre-roll, een filmpje van max. 15 seconden dat aan iedereen die inlogt wordt getoond
*een filmpje dat in alle pauzes wordt getoond (10-45 seconden)
*een intro-pagina van een gesponsorde proef of van een deelnemend paard, waardoor bv. de 
vader van dat paard, zijn fokker en/of zijn hengstenhouder extra in de kijker kunnen worden gezet. 
*een logo op de balk bovenop het scherm dat de hele duur in beeld is.

De evenementen
De BWP Hengstenkeuring met de 2de Fase in januari en de 3de Fase in maart. 
BWP Hengstenkeuring   pre-roll filmpje intro-pg  logo
2de Fase (15.000 views) 1.500€ 1.200€ 1x 1.000€ (extra +500€)  500€
3de Fase (15.000 views) 1.500€ 1.200€ 1x 1.000€ (extra +500€)  500€
2de + 3de Fase 2.700€ 2.100€ 1x 1.000€ (extra +500€)  900€

De BWP veilingen zijn hybride evenementen, en zijn dus live te volgen maar ook online. 
Momenteel zijn er 4 grote veilingen: de Top Stallion Auction (aansluitend op de 2de Fase), de 
Young Horses Auction (aansluitend op de 3de Fase), de Elite Foal Auction in juli en de Online Foal 
Auction in september. Gemiddeld zo'n 5000 views.
BWP Veilingen    pre-roll filmpje intro-pg logo
1 specifieke veiling     500€ --- 1x 300€ (extra +150€) 150€
de 4 veilingen     1.500€ --- 1x 300€ (extra +150€)          450€

De Nationale evenementen, zoals het Nationaal Veulenkampioenschap in september en de 
Nationale Fokkerijdag in oktober.
Nat. evenementen    pre-roll filmpje intro-pg logo
1 specifiek evenement    150€ 100€ 1x 100€ (extra +50€)  50€
Beide evenementen    270€ 180€ 1x 100€ (extra +50€)  90€

Alle prijzen excl. BTW 21%

Voor meer info voor het maken van een filmpje of een intro-pagina, verwijzen we jullie graag door 
naar een externe partner.

Neem contact op per telefoon +32 474 31 90 47 of stuur een mail naar sales@bwp.be 

mailto:sales@bwp.be

