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Beste Kiwanis-sympathisant,
Ongetwijfeld herinnert u zich de Coppa Classic Days van Kiwanis Herentals op het landgoed van
de familie de Merode in Westerlo. Na 5 succesvolle edities kiezen we in 2020 voor een vernieuwd
concept op een andere locatie.
We zijn dan ook blij u uit te nodigen op de Coppa Classic Ltd editie op 5 en 6 juni 2020 op het
prachtige domein van Tuindesign Ludo Dierckx in Westerlo.
In dit unieke kader kan u deelnemen aan de Coppa Classic Tour doorheen de groene Kempense
omgeving en zal u culinair worden verwend.
Op zaterdagavond kan u samen met uw genodigden genieten van een gastronomisch diner.
Een dergelijk evenement organiseren, waarvan de opbrengst naar tal van sociale doelen in de
Kempen gaat, kost wel wat geld. Daarom durven wij u via dit schrijven om sponsoring vragen en
stellen we u graag de verschillende formules voor.
Met Kiwanis Herentals staan we alvast garant dat u en uw genodigden ten volle zullen genieten van
het event en zullen we uw onderneming alle aandacht schenken in de media en op het domein zelf.
Sfeerbeelden van onze vorige edities kan u terugvinden op www.coppaclassic.be
Via deze website kan u tevens uw sponsoring/inschrijving bevestigen.
We rekenen alvast op uw engagement en aanwezigheid, want daarmee geeft u de broodnodige steun
aan onze sociale doelen en zijn we u van harte dankbaar.
Kiwaniaanse groet,
Wim Gys
Voorzitter
Kiwanis Herentals
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2-DAAGS FUND RAISING EVENT (SPONSOR & DINNER FORMULES)
Vrijdag 5 juni 2020

Coppa Classic Private tour

Zaterdag 6 juni 2020
Coppa Classic Ltd tour

Een tourrit voor het goede doel. Ontdek de meest verborgen plekjes in de Kempen.

Dinner & Dance

Locatie

Ludo Dierckx Tuindesign - Voorteinde 85, Westerlo
Meer info op www.coppaclassic.be
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SPONSORPAKKETTEN
V10 Sponsorpakket
•

A4 4-kleurendruk publiciteit in het roadbook

•

logovermelding op:
- de grote videoschermen in de tent en de orangerie
- website www.coppaclassic.be

•

3 flessen champagne in champagnebar

•

reservatie voor 10 personen in het restaurant op zaterdagavond met smaakvol diner en heel de avond wijn,
bier, softdrinks en koffie/thee inbegrepen

De prijs voor deze sponsoring bedraagt € 3.000,00 excl. btw.
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SPONSORPAKKETTEN
Boxer Sponsorpakket
•

A4 4-kleurendruk publiciteit in het roadbook

•

logovermelding op:
- de grote videoschermen in de tent en de orangerie
- website www.coppaclassic.be

•

2 flessen champagne in champagnebar

•

reservatie voor 6 personen in het restaurant op zaterdagavond met smaakvol diner en heel de avond wijn,
bier, softdrinks en koffie/thee inbegrepen

De prijs voor deze sponsoring bedraagt € 1.950,00 excl. btw.
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SPONSORPAKKETTEN
V8 Sponsorpakket
•

A4 4-kleurendruk publiciteit in het roadbook

•

logovermelding op de grote videoschermen in de tent en de orangerie

•

1 fles champagne in champagnebar

•

4 inkomtickets t.w.v. € 45 (vanaf 22 uur op zaterdagavond, inclusief wijn, bier, softdrinks en koffie/thee)

De prijs voor deze sponsoring bedraagt € 1.250,00 excl. btw.
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SPONSORPAKKETTEN
V6 Sponsorpakket
•

logovermelding op de grote videoschermen in de tent en de orangerie

•

1 fles champagne in champagnebar

•

2 inkomtickets t.w.v. € 45 (vanaf 22 uur op zaterdagavond, inclusief wijn, bier, softdrinks en koffie/thee)

De prijs voor deze sponsoring bedraag € 600,00 excl. btw.

Roadbook Sponsorpakket
A4 pagina, in 4-kleurendruk

€ 850,00

A5 pagina (= 1/2de A4), in 4-kleurendruk

€ 450,00

A7 pagina (= 1/8ste A4), in 4-kleurendruk
€ 150,00
		
Prijzen zijn excl. btw.
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PROMO EN MERCHANDISING
Roadbook / Bumperplaat

Flyers / Wedstrijdformulieren / Tickets
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INSCHRIJVINGSFORMULIER SPONSORING
Inschrijven kan via www.coppaclassic.be of door onderstaand formulier in te vullen.
Naam en voornaam:..................................................................................................................................................................
Bedrijf:........................................................................................................................................................................................
Adres:..........................................................................................................................................................................................
Postnummer en woonplaats:....................................................................................................................................................
E-mail:.........................................................................................................................................................................................
Telefoonnummer:......................................................................................................................................................................
BTW-nr. :....................................................................................................................................................................................
Contactpersoon Kiwanis (optioneel):.....................................................................................................................................
Ondergetekende wenst sponsoring ten gunste van “Kiwanis Herentals” zoals hierna werd aangeduid:

 V10 Sponsorpakket

€ 3.000,00

 Boxer Sponsorpakket

€ 1.950,00

 V8 Sponsorpakket

€ 1.250,00

 V6 Sponsorpakket

€ 600,00

Roadbook Sponsorpakket
 A4 pagina, in 4-kleurendruk

€ 850,00

 A5 pagina (= 1/2de A4), in 4-kleurendruk

€ 450,00

 A7 pagina (= 1/8ste A4), in 4-kleurendruk

€ 150,00

Prijzen zijn excl. 21% btw. Facturen worden uitgeschreven door V.Z.W. Kiwanis Kempenkring Events.
Alle inschrijvingen moeten vÓÓr 15 april 2020 in ons bezit zijn samen met de druk- en ontwerpinformatie
(logo’s als vectorbestand (ai of eps), beelden in hoge resolutie (300dpi)). Documenten te zenden aan:
info@coppaclassic.be of aan één van onze leden.
Rekening:
				

Kiwanis Kempenkring Events vzw		

ING nr. 320-0161189-45
IBAN BE44 3200 1611 8945
BTW
BE 0525.799.584
				

Voor akkoord,
de sponsor
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Coppa Classic Ltd Tour
i.s.m. Berlore
BelroseClassics
Classics
Premium coach builders

Neem deel aan onze Coppa Classic Ltd Tour op zaterdag 6 juni 2020 en ontdek de meest verborgen plekjes in de
Kempen!
De Coppa Classic Ltd Tour bestaat uit twee tourritten van elk ongeveer 90 km, uitgezet volgens het systeem
Bolleke-Pijl en voert u langs de mooiste plekjes van de Kempen. Iedere deelnemer ontvangt een roadbook. Door
goede aanduidingen in het roadbook van afstanden en situaties, aangevuld met naamborden van wegen en
herkenningspunten op de route, is de rit ook voor minder geoefende bestuurders een plezier.

Programma
08u00 - 09u30
09u30
12u00 - 13u30
13u30
17u00 - 19u00

Onthaal en ontbijt
Start tourrit 1
Lunch
Start tourrit 2
Aankomst en receptie

Prijs
€ 395,00 incl. btw per wagen (2 personen), prijs is inclusief:
• uw gift voor onze goede doelen
• rallyplaat
• roadbook
• goodiebag
• ontbijt
• lunch
• receptie gevolgd door prijsuitreiking
• service team van HCM op het parcours aanwezig
Per extra passagier: € 85,00
Opening van het terrein om 07u45 voor de deelnemende wagens.

Inschrijven
via www.coppaclassic.be graag uw inschrijving bevestigen aub (ingeschreven na ontvangst betaling)
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De leden van Kiwanis Herentals zijn u dankbaar voor uw steun.
Herman Adriaensen
Karel Bolckmans
Tom Corstjens
Eric De Belder
Koen De Peuter
Alwin Deferme
Guy Draulans
Jan Geerts

Wim Gys
Leo Haest
Dirk Heylen
Bert Kegelaers
Jos Peetermans
Dirk Peeters
Kristof Smolders
Romain Schalley

Lorenz Sneyers
Marc Sneyers
Philip Somers
Luc Van de Poel
Jo Van Ende
Geert Van Hemelen
Walter Vanhencxthoven
Jef Verelst
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Dirk Verherstraeten
Niels Vermeulen
Bart Verreydt
Staf Verstrepen
Sven Wellens

