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Beste cyclocrossliefhebber,
Na 2 jaar vol Coronaperikelen kunnen we in
Kruibeke eindelijk weer het veld induiken.

Bij dergelijk topevenement hoort uiteraard
een topomkadering. De dames- én heren
elitewedstrijden van de Polderscross zijn live
Komend veldritseizoen wordt de Polderscross te volgen op VTM, wat uw bedrijf de unieke
in Kruibeke de opener van het internationale mogelijkheid biedt om gedurende een bijna 3u
veldritseizoen in België. Normaliter is die plek durende uitzending enkele honderdduizenden
gereserveerd voor de Rapencross in Lokeren tv-kijkers te bereiken. Bovendien rijdt de elite in
maar daar vinden komende winter de Belgische de vooravond en sluit de uitzending perfect aan bij
Kampioenschappen cyclocross plaats. Dus het VTM nieuws.
strijkt op zondag 18 september de top van het
internationale veldrijden neer in de Polders van Maar naast de zichtbaarheid op tv én voor de
Kruibeke.
duizenden toeschouwers ter plaatse zijn er
natuurlijk ook nog onze hospitality formules.
De renners krijgen meteen een stevig parcours Kruibeke is naast heel wat natuurschoon ook
voorgeschoteld: de lussen op de Ringdijk, de rijk aan fantastische restaurants. De organisatie
lastige - en bij regenweer vettige - passages over van de Polderscross kan sinds de eerste editie al
de weilanden, de balkjes of de lange zandstrook: rekenen op hun inzet wat betreft de VIP formules.
allemaal spelen ze een bepalende rol in wie Met een kwaliteitsgarantie en top reputatie tot
achteraf met het gouden eremetaal gaat lopen. gevolg. En dat is dit jaar zeker niet anders.
Aan spektakel dus absoluut geen gebrek.
Bekijk het volledige visibiliteits- en hospitality
Naast de strijd bij de heren en dames eliterenners is aanbod in deze partnerbrochure en beleef de
er uiteraard ook plaats voor wedstrijden bij de jeugd Polderscross Kruibeke samen met uw klanten,
én richten we opnieuw een jeugdinitiatie en lokale collega’s, vrienden en/of familie op een unieke
bevolkingscross in.
manier.
Wij hopen u alvast te mogen verwelkomen in de
Polders van Kruibeke op zondag 18 september.
Met sportieve groeten,

Reserveren				p. 19
Dimitri Van Laere
Burgemeester

Kurt Vernimmen		Marc Janssens
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partnerformules

titelpartner
15.000 €

(excl. BTW)

> U ontvangt als lokale titelpartner van de Polderscross Kruibeke:
* Uw bedrijfsnaam wordt verbonden aan de Polderscross Kruibeke
* Exclusiviteit binnen uw sector qua visibiliteit op het parcours
* 150 lopende meter spandoek waarvan minstens 2 TV-bochten
(3u live uitzending op VTM van dames- én heren elitewedstrijd)
* 3 Herasdoeken langs het parcours
* 8 beachvlaggen langs het parcours
* Uw logo op de podiumbackdrop én een afgevaardigde op het huldigingspodium van de elitewedstrijd
* Uw logo op affiche en e-tickets
* Uw logo op de website www.polderscross.com en website van de koepelorganisatie
* Uw logo op onze sociale media kanalen
* Uw logo op de reuze LED-schermen op het parcours en in de VIP zone
* Vermelding van uw bedrijf door de speaker tijdens de wedstrijden
* Mogelijkheid tot sampling of plaatsen van een publicitaire stand/opblaasstructuur rond het parcours
* Mogelijkheid tot deelname aan exclusieve verkenning van het parcours voor partners
* 20 VIP lunch arrangementen inclusief parkeergelegenheid voor uw gasten op de VIP parking

** kosten verbonden aan de op- en aanmaak van publicitaire middelen zoals spandoeken, herasdoeken of beachvlaggen zijn niet inbegrepen

Reserveren: info@polderscross.com
www.polderscross.com

www.polderscross.com
www.rapencross.be
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Platinum partner
7.500 €

(excl. BTW)

> U ontvangt als Platinum Partner van de Polderscross Kruibeke:
* Exclusiviteit binnen uw sector qua visibiliteit op het parcours
* 100 lopende meter spandoek waarvan minstens 1 TV-bocht
(3u live uitzending op VTM van dames- én heren elitewedstrijd)
* 2 Herasdoeken en 4 beachvlaggen langs het parcours
* Uw logo op de podiumbackdrop
* Uw logo op affiches en e-tickets
* Uw logo op de website www.polderscross.com en website van de koepelorganisatie
* Uw logo op onze sociale media kanalen
* Uw logo op de reuze LED-schermen op het parcours en in de VIP zone
* Vermelding van uw bedrijf door de speaker tijdens de wedstrijden
* Mogelijkheid tot sampling of plaatsen van een publicitaire stand/opblaasstructuur rond het parcours
* Mogelijkheid tot deelname aan exclusieve verkenning van het parcours voor partners
* 10 VIP lunch arrangementen inclusief parkeergelegenheid voor uw gasten op de VIP parking

** kosten verbonden aan de op- en aanmaak van publicitaire middelen zoals spandoeken, herasdoeken of beachvlaggen zijn niet inbegrepen

Reserveren: info@polderscross.com
www.polderscross.com

www.polderscross.com
www.rapencross.be
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Gold partner
5.000 €

(excl. BTW)

> U ontvangt als Gold Partner van de Polderscross Kruibeke:
* Exclusiviteit binnen uw sector qua visibiliteit op het parcours
* 75 lopende meter spandoek (3u live uitzending op VTM van dames- én heren elitewedstrijd)
* 1 Herasdoek en 2 beachvlaggen langs het parcours
* Uw logo op drukwerk en e-tickets
* Uw logo op de website www.polderscross.com en de website van de koepelorganisatie
* Uw logo op onze sociale media kanalen
* Uw logo op de reuze LED-schermen op het parcours en in de VIP zone
* Vermelding van uw bedrijf door de speaker tijdens de wedstrijden
* Mogelijkheid tot sampling of plaatsen van een publicitaire stand/opblaasstructuur rond het parcours
* Mogelijkheid tot deelname aan exclusieve verkenning van het parcours voor partners
* 8 VIP lunch arrangementen inclusief parkeergelegenheid voor uw gasten op de VIP parking

** kosten verbonden aan de op- en aanmaak van publicitaire middelen zoals spandoeken, herasdoeken of beachvlaggen zijn niet inbegrepen

Reserveren: info@polderscross.com
www.polderscross.com

www.polderscross.com
www.rapencross.be
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Silver partner
2.500 €

Business partner
1.500 €

(excl. BTW)

(excl. BTW)

> U ontvangt als Silver Partner van de Polderscross Kruibeke:

> U ontvangt als Business Partner van de Polderscross Kruibeke:

* 50 lopende meter spandoek (3u live uitzending op VTM van dames- én heren elitewedstrijd)

* Uw logo op de website www.polderscross.com met link naar uw website

* 2 beachvlaggen op het terrein

* Uw logo op onze sociale media kanalen

* Uw logo op e-tickets

* Uw logo op de reuze LED-schermen op het parcours en in de VIP Café zone

* Uw logo op de website www.polderscross.com met link naar uw website

* 2 spandoeken of 2 beachvlaggen op het terrein

* Uw logo op onze sociale media kanalen

* 2 VIP Lunch kaarten inclusief parkeergelegenheid voor uw gasten op de VIP parking

* Uw logo op de reuze LED-schermen op het parcours en in de VIP Café zone
* 4 VIP lunch arrangementen inclusief parkeergelegenheid voor uw gasten op de VIP parking

** kosten verbonden aan de op- en aanmaak van publicitaire middelen zoals spandoeken, herasdoeken of beachvlaggen zijn niet inbegrepen

Reserveren: info@polderscross.com

Reserveren: info@polderscross.com

www.polderscross.com
www.rapencross.be

www.polderscross.com
www.rapencross.be
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Lokale partner
750 €

(excl. BTW)

> U ontvangt als Lokale Partner van de Polderscross Kruibeke:

* Uw logo op de website www.polderscross.com met link naar uw website
* Uw logo op de reuze LED-schermen op het parcours en in de VIP Café zone
* Uw spandoek of beachvlag op het terrein
* 2 VIP Café tickets

** kosten verbonden aan de op- en aanmaak van publicitaire middelen zoals spandoeken, herasdoeken of beachvlaggen zijn niet inbegrepen

Reserveren: info@polderscross.com
www.polderscross.com
www.rapencross.be
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polderscross
vip
>> VIP formule
12u30 - 19u30

zondag 18 september I 12u30 – 19u30

zondag 18 september I 12u30 – 19u30

VIP

restaurants

vanaf 140 € per persoon

(excl. BTW )

De Polderscross VIP formule laat u in één van
de toprestaurants die Bazel en Kruibeke rijk zijn
genieten van een VIP lunch van de bovenste plank.

Na afloop van de heren elitewedstrijd kunt u in het
VIP café bij een drankje nog even verder netwerken
met andere gasten.

De dames- en heren elite wedstrijden volgt u nadien
live op het terrein of vanop groot scherm in de VIP
café ruimte op het wedstrijdterrein. De VIP parking
wordt vanaf 11u30 opengesteld reeds vanop het
parcours kunt volgen.

		

12u00

Opening VIP parking*

12u30

Verwelkoming met aperitief & amuses in uw VIP restaurant naar keuze**

15u30

Einde VIP lunch

16u00

Opening VIP Café

16u15

Start Polderscross Kruibeke voor dames elite

17u30

Start Polderscross Kruibeke voor U23 & heren elite

18u45

Interview winnaar Polderscross Kruibeke
in de VIP café ruimte

19u30

Einde VIP formule
* Eén VIP parkingkaart per 2 personen inbegrepen.
** volgens beschikbaarheid van het aantal plaatsen in het restaurant.

Maak hieronder uw keuze uit onze VIP lunch locaties
Wilt u de Polderscross Kruibeke samen met uw gasten
op een unieke manier beleven? Dan zit u goed in
één van de top horecazaken die Kruibeke en Bazel
rijk zijn. Op die manier ontvangt u uw gasten op de
Polderscross in een gezellige setting en combineert u
het beste van de sportieve en culinaire wereld.

Hieronder geven we alvast de keuzemogelijkheden
mee. Reservatie geldt wel volgens beschikbaarheid
in de verschillende restaurants. De aansluitende VIP
café formule - locatie op het wedstrijdterrein - is
inbegrepen in uw VIP Lunch ticket.

Hofke van Bazel | 185€ pp - max. 150 plaatsen
Chef Kris De Roy - Belgian Mastercook - en souschef Sylvester Schatteman koken op een groene en inventieve
wijze, hanteren de nieuwste kooktechnieken, allemaal in naam van de pure smaak! Vele mooie ingrediënten
worden gekoesterd in hun eigen grote moes- en kruidentuin in de Polders van Kruibeke. Geniet van authentieke
smaaksensaties in dit restaurant met 1 Michelinster.

De Ceder | 185€ pp - max. 70 plaatsen
De Ceder is het restaurant van chef Frederick Schaffrath en gastvrouw Katrijn Camerlinck. In een intieme fine
dining setting geniet je van pure gerechten met aandacht voor herkenbare en verfrissende ingrediënten. De
nadruk ligt op eerlijke, lokale en seizoensgebonden smaken, gecombineerd tot een eigentijdse Frans-Belgische
gastronomie.

De Eenhoorn | 165€ pp - max. 70 plaatsen
In een uiterst gezellig kader - inclusief haardvuur - op wandelafstand van het parcours, heerst een rustige en
ongedwongen sfeer. De keuken is een prima mix van traditioneel Frans-Belgisch en marktgebonden specialiteiten.
Maar met kwaliteit als hoofdingrediënt. Het professionele team van Geert en Jessy zorgt absoluut voor een extra
meerwaarde bij de beleving van uw VIP lunch.

Wase Wis | 165€ pp - max. 70 plaatsen
Een gezellig restaurant met een lekkere keuken: dat moét de Wase Wis wel zijn. Gerechten om duimen en vingers
bij af te likken in een ongedwongen sfeer. Net als Hofke van Bazel en De Eenhoorn bevindt de Wase Wis zich op
wandelafstand van het parcours. U geniet er ongetwijfeld van een overheerlijke en dagverse VIP lunch in een
authentieke en unieke setting.

Toegang VIP restaurant vanaf 12u30
Toegang VIP Bar vanaf 16u00

Reserveren: info@polderscross.com
www.polderscross.com
www.bkcyclocrosskruibeke.be
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Reserveren
Vragen? Partner worden? Interesse in een VIP arrangement?
Neem dan met ons contact op via:
Bram De Brauwer
					

info@polderscross.com

+32 474 85 15 04

Uiteraard zijn de voorgestelde pakketten géén onwrikbare voorstellen.
Wij denken graag mee met uw bedrijf om tot een returnpakket op maat en binnen uw budget te komen.
Bestellen kan door te mailen naar info@polderscross.com , via het reservatieformulier op
www.polderscross.com of door ons onderstaand formulier ingevuld terug te bezorgen.

Firma:			...........................................................................................
Adres:			...........................................................................................
BTW nummer:		

...........................................................................................

Contactpersoon:
...........................................................................................
		
Telefoon:		........../................................................................................				
E-mail:			...........................................................................................		
Handtekening:

Reserveert:		
Pakket Titelpartner		

(15.000 €)*		

VIP Lunch 			

Pakket Platinum Partner

(7.500 €)*		

Keuzerestaurant**:

Pakket Gold Partner		
			
Pakket Silver Partner		

(5.000 €)*		

.............................................................................

(2.500 €)*

** zolang beschikbaar. Wij brengen u zeker op de hoogte mocht
er niet voldoende beschikbaarheid meer zijn in uw restaurant
naar keuze.

Pakket Business Partner
(1.500€)*		
							
Pakket Lokale Partner		
( 750 € )*		

* vermelde bedragen excl. btw

- De Polderscross Kruibeke is een organisatie van vzw Polderscross i.s.m. MKMK events bv -

www.polderscross.com
www.bkcyclocrosskruibeke.be
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