
BWP Hengstenkeuring 2023

PRIJSLIJST

De BWP Hengstenkeuring 2023 vindt plaats in het Azelhof in Lier, en wel van 12 tot 14 januari 
voor de 2de Fase (3-jarige paarden en de BWP Top Stallion Auction) en van 9 tot 11 maart voor de
3de Fase (incl. Dresssuurgala, BWP Young Horses Auction en de BRp-hengstenkeuring). 
Beide keren gaat er ook een manche door van de Hengstencompetitie.

VIP-tafel tijdens de 2de Fase

Reserveer een BUBBLE-tafel voor 6 personen op vrijdag en/of zaterdag 13 en 14 januari 2023 
inclusief iedere dag 1 fles bubbles, lekkere hapjes, inkom en parking.

Op de lange zijde : prijs voor de 2 dagen : 1050 € (1270,5 € incl. BTW)

Op de korte zijde met mogelijkheid te eten à la carte (ter plaatse te bestellen en te betalen)
prijs voor de vrijdag:     550 € (665,5 € incl. BTW)
prijs voor de zaterdag :  600 € (726 € incl. BTW)
prijs voor de 2 dagen : 1050 € (1270,5 € incl. BTW)

VIP-tafel tijdens de 3de Fase

Reserveer een BUBBLE-tafel voor 6 personen op zaterdag 11/03/2023 op de korte zijde met een 
fles bubbles, lekkere hapjes, inkom en parking. Prijs : 500€ excl (605 € incl. BTW)

Let wel, het aantal tafels is beperkt !! Plaatsing volgens datum reservatie !

Advertentie in de 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. D  eadline is 3/12/22.

1 pagina kleur           660€ (excl.btw) ½ pagina kleur          450€ (excl.btw)

Reserveer nu per telefoon +32 474 31 90 47 of per mail naar sales@bwp.be   

Sponsoring is integraal aftrekbaar in uw boekhouding  !

mailto:sales@bwp.be


BWP Hengstenkeuring 2023
Standruimte

Tijdens de 2de Fase is het mogelijk een standruimte te huren (van 12 tot 14 januari 2023)
All-in achteraan incl. systeemwanden van 2,5m, frieslijst, spotjes, elektrische aansluiting

3x3m : 900 € 4x3m : 1.200 €
Naakt vooraan (enkel elektrische aansluiting) 5x2m :    600€

Gepersonaliseerde hindernis in de piste

      Tijdens de 2de Fase of 3de Fase : 500€ (excl.btw) - beide keren : 800€ (excl.btw)

Uw logo op het LED-bord

      Tijdens de 2de Fase of 3de Fase : 200€ (excl.btw) - beide keren : 350€ (excl.btw)

Adverteren op BWP-TV

De 2de en de 3de Fase mogen ieder rekenen op zo'n 15.000 views. We bieden:
*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 deelnemend paard, waardoor een paard, zijn fokker en/of
  hengstenhouder, maar ook een sponsor van een proef extra in de kijker kan worden gezet.
*een logo op de balk bovenop het scherm dat de hele duur in beeld is.

Detail   2de Fase 3de Fase 2F + 3F 1 veiling 2 veilingen
pre-roll 1.500 € 1.500 € 2.700 €    500 €    800 €
filmpje 1.200 € 1.200 € 2.100 €
intro-pag. 1.000 € 1.000 €    300 €    
extra intro-pg    500 €    500 €      150 €    
logo    500 €    500 €    900 €    150 €    250 €

(prijzen excl.btw)

Korting bij meerdere mogelijkheden

    Zin in meerdere mogelijkheden ? Graag PARTNER of GOUDEN, ZILVEREN of  BRONZEN
hengstenhouder worden ? Vraag om meer informatie en een gepersonaliseerde offerte.

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

mailto:sales@bwp.be

