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- Promodorp

VOORWOORD

De Paardesportvereniging Eext, organisator van het Concours Hippique in Eext,
is alweer volop in beweging richting het Pinksterweekend 2018, dat voor de
89e keer in het teken zal staan van pony- en paardensport, zowel dressuur,
springen als de aangespannen sport.
Met vorig jaar als hoogtepunt de aanleg van een van de grootste sportbodem
van Nederland, denken wij u ook dit jaar weer te kunnen verrassen.
In 2018 doen we er namelijk nóg een schepje bovenop. Het concours is dit jaar
uitgebreid van een 4- naar een 5 daags nationaal evenement, met internationale allure. Stalling voor de paarden, een restaurant, een vernieuwde sponsorlounge, het zal zowel ruiter, bezoeker als sponsor aan niks ontbreken.
Een dergelijk evenement kan niet bestaan zonder de inzet van veel vrijwilligers
en de ondersteuning van sponsors. In deze borchure vindt u meer informatie
over het nationaal concours hippique Eext en staan de sponsormogelijkheden
voor u op een rij.
Marten Hilbolling
Voorzitter
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HET CONCOURS

FEITJES OP EEN RIJTJE

Het Concours Hippique in Eext is inmiddels een vast begrip voor paardensportliefhebbers en vele anderen. Al sinds 1928 staat het Pinksterweekend in
Eext in het teken van paardensport. Waar het begon met een tuigpaarden concours is het evenement inmiddels gegroeid tot een vijfdaags evenement. Dit
door de aanvulling met spring- en dressuurpaarden. Maar vergeet ook onze
jonge deelnemers en ponyruiters niet. De jeugd heeft tenslotte de toekomst.

•
•
•

CH Eext, één van de grootste buitenconcoursen van Noord Nederland, wordt
georganiseerd door de Paardesportvereniging Eext in samenwerking met
Stichting Paard en Sport. Een vaste kern van 10 enthousiaste mensen is samen
met meer dan 100 vrijwilligers actief om een nationaal concours neer te zetten
met internationale allure.
Verspreid over vijf dagen zullen meer dan 1500 deelnemers aan de start verschijnen. Aan deelname ook dit jaar geen gebrek..

•
•
•
•
•

CH Eext breid uit van een 4-daags evenement naar een 5-daags evenement.
Jaarlijks meer dan 1500 starts tijdens CH Eext
CH Eext is één van de grootste meerdaagse concoursen van Noord-Nederland
Tijdens CH Eext zijn er meer dan 100 vrijwilligers actief
Het evenement is verspreid over 2 locaties.
De leeftijd van de deelnemers varieert van 6 jaar tot 75 jaar.
CH Eext beschikt over een van de grootste sportbodems van Nederland.
Dit jaar worden voor het eerst stallen gebouwd voor maar liefst 40 paarden. 5

SPONSORPRODUCTEN

Bord of vlag
275 euro
U bent vijf dagen zichtbaar op het hoofdterrein op een of meerdere plekken
langs de springring. De promotiematerialen worden nadat u de drukbestanden
heeft aangelverd kosteloos geproducteerd. Het reclame bord en/of vlag blijft
eigendom van de organisatie. Zodat het bord hergebruikt kan worden bij een
volgende editie.
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Dressuurring sponsor
35 euro
Voor een extra bijdrage van slechts € 35, bent u tevens sponsor van een dressuurring. Uw bedrijfsnaam wordt vermeld op de startlijst en bij de dressuurring.
*Dit is een extra sponsor mogelijkheid, geen losse optie.
Programmamagazine
Gedrurende het 5-daagse concours worden er ca.
750 programmamagazine’s kosteloos beschikbaar gesteld aan deelnemers en bezoekers.
Het boekje staat boordevol informatie over het
concours. We bieden u de mogelijkheid om te
adverteren in dit zakformaat (A6) programmamagazine.
1/2 pagina advertentie 150,- euro
1/1 pagina advertentie 250,- euro

Startlijstenboekje
Wilt u uw sponsor budget optimaal benutten en wilt u zichtbaar zijn bij de
paardensport kenners? We bieden 5 exclusieve advertentie plekken aan in het
startlijsten boekje.
1/2 pagina advertentie
250,- euro
1/1 pagina advertentie
425,- euro
Hindernis in de ring
Beschikt u over een KNHS goedgekeurde springhindernis voorzien van uw
reclame dan zetten we deze graag voor u in de ring. U dient de hindernis zelf
te brengen en te halen.
Drie dagen (vr, za zo)
225 euro
Vier dagen (vr, za, zo, ma)
275 euro
Sponsorlounge
Elke sponsor ontvangt afhankelijk van het pakket en/of product toegangskaarten voor de sponsorlounge. Wilt u uw gasten ontvangen op het concours
terrein aan een exclusieve 6 persoons VIP-tafel kies dan voor het gouden of
platinumpakket.
Wilt u geen gebruik maken van de pakket voordelen maar wel van een exclusieve VIP-tafel? Neem dan contact op zodat we een mooi pakket samen
kunnen stellen.
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SPONSOPAKKETEN

Vriend van CH Eext
75 euro
- Naamsvermelding op de website
Pakket Koper 		
150 euro
- Naamsvermelding op de website
- ½ Advertentie in programmamagazine
- 5 dagen toegang tot de sponsorlounge (2 pers)
(incl. 8 consumptie munten)
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Pakket Brons 		
250 euro
- Logo op de website
- ½ Advertentie in programmamagazine
- 5 dagen toegang tot de sponsorlounge (2 pers)
(incl. 12 consumptie munten)
- Dressuurringsponsor (incl. reclame bord 60x30cm)
Pakket Zilver 		
500 euro
- Logo op de website
- ½ Advertentie in programmamagazine
- 5 dagen toegang tot de sponsorlounge (4 pers)
(incl. 16 consumptie munten)
- Hindernis in de ring op 3 dagen
(Vrijdag, Zaterdag of Zondag).
- Reclamebord of vlag (incl. reclame bord of vlag)
- Rubrieksponsor (Vrijdag)

Pakket Goud 			
750 euro
- Logo op de website
- Hele pagina advertentie in programmamagazine
- 5 dagen toegang tot de sponsorlounge (6 pers)
(eigen tafel incl. 20 consumptie munten)
- Hindernis in de ring op 3 dagen naar keuze
- Reclamebord of vlag (incl. reclame bord of vlag)
- Logo op LED scherm
- Rubrieksponsor (Maandag)
Pakket Platinum 		
1000 euro
- Logo op de website
- Hele pagina advertentie in programmamagazine
- 5 dagen toegang tot de sponsorlounge (6 pers)
(eigen tafel incl. 30 consumptie munten en 6 persoons lunch)
- Hindernis in de ring op 4 dagen
- Reclamebord of vlag (incl. reclame bord of vlag)
- ½ advertentie in startlijsten boekje
- Logo op LED scherm
- Rubrieksponsor
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PROMODORP

Het nationaal Concours Hippique Eext kent al jaren een gezellig en gevarieerd
promodorp, waar niet alleen bedrijven uit de hippische sector zichzelf presenteren maar ook uit andere branches. Tijdens het concours kunt u uw bedrijf 5
dagen lang onder de aandacht brengen bij een zeer gevarieerd publiek. De
stands zijn optimaal gesitueerd rond de hoofdpiste.
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U kunt een keuze maken uit twee type plekken. Indien u zelf beschikt over een
professionele verkoopwagen kunt u kiezen voor vrije strekkende meters.
Indien u hier niet over beschikt kunt u kiezen voor het huren van een of meerdere pagode tenten voorzien van een houten vlonder vloer.

Verkooptrailer/wagen*
5 meter (€175,-)
6 meter (€200,-)
7 meter (€225,-)
8 meter (€250,-)
9 meter (€275,-)
10 meter (€300,-)
11 meter (€325,-)
12 meter (€350,-)
13 meter (€375,-)
14 meter (€400,-)
15 meter (€425,-)
* (ca. 3 meter diep)

Staplek (incl. Pagodetent)
3×3 meter (€375,-)
4×4 meter (€475,-)
5×5 meter (€575,-)
3×3 meter (2x) (€725,-)
4×4 meter (2x) (€875,-)
5×5 meter (2x) (€1100,-)

PLATTEGR

Stroomvoorziening
5 dagen 16 Ampere (€95,-)
5 dagen 32 Ampere (€160,-)
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Hoofdterrein

Voor meer informatie en voorwaarden verwijzen wij u graag naar onze website.
cheext.nl/exposanten.
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