SPONSORBROCHURE

- Promodorp
- Sponsorpakketten
- VIP Sponsorlounge

VOORWOORD
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Nationaal Concours Hippique Eext wordt in 2019 al
weer voor de 90ste keer georganiseerd! Door de jaren
heen hebben er enorm veel veranderingen plaatsgevonden. Zo werd in 1928 voor het eerst het concours
georganiseerd. Niet op het huidige evenemententerrein, maar midden in het dorp op straat met tuigpaarden en voetbal. Bijzonder is het om in het archief
terug te kijken naar oude programmaboekjes, foto’s en
andere goed bewaarde documenten.
In al die jaren is het twee keer voorgekomen dat het
concours niet heeft kunnen plaatsvinden: één keer in
verband met de oorlog ( 1945) en één keer als gevolg
van het uitbreken van de Mond- en Klauwzeer (2001).
Dat het in 2019 de 90ste keer zal zijn dat het concours
georganiseerd wordt, is voor ons motivatie om extra
ons best te doen om er een prachtig evenement van
te maken. Het beloofd een bijzondere editie te worden.
Wij hopen dat sponsoren, deelnemers en publiek dit
jaar wederom kunnen genieten van ruim een week
prachtige paardensport.
Marten Hilbolling
Voorzitter Paardesportvereniging

HET 90STE CONCOURS

CH Eext 2019 wordt een bijzondere editie. Omdat het
de 90ste keer is dat het concours georganiseerd wordt
is besloten om een extra dimensie aan het concours
toe te voegen.
Dressuur
Vorig jaar werd de subtop dressuur op de donderdag
voor Pinksteren verreden met voor het eerst een zeer
sfeervolle show-avond kür op muziek in de avonduren.
De basis dressuur werd in het Pinksterweekend verreden op het terrein aan de Anderenseweg op gras.
Besloten is om vanaf 2019 alle dressuur te laten verrijden op de zandbodem. Het weekend na Hemelvaart
zal volledig in het teken staan van dressuur, zowel de
basis als de subtop.
90 jaar CH Eext shows en spektakel!
Op woensdag- en donderdagavond voor Pinksteren
staat een show-avond gepland, waar het verhaal van
al die jaren CH Eext wordt verteld met daarbij een
groot aantal shows die we de afgelopen jaren hebben
kunnen zien. Het worden twee avonden die bol zullen
staan van het spektakel met oog voor de historie van
CH Eext.

Springen
De springpaarden en –pony’s komen in actie vanaf de
vrijdag voor Pinksteren tot en met Pinkstermaandag
met de vertrouwde vaste rubrieken. Na het succes
van vorig jaar zal ook in 2019 de mogelijkheid worden
geboden om jonge paarden vertrouwd te maken met
de entourage. Van B op vrijdag tot en met 1.40 m. op
Pinkstermaandag, van jong tot oud: alles krijgt zijn verdiende plek tijdens CH Eext.
Tuigpaarden
De tuigpaarden komen traditiegetrouw in de baan op
Pinkstermaandag. Dit jaar aangevuld met een rubriek
die onderdeel is van een competitie om de Bronzen
Bartje. In samenwerking met Norgermarktconcours,
Zuidenveldconcours, CH De Wijk en CH Exloo is deze
competitie voor de Nationale tuigpaarden opgezet.
Extra dit jaar is een spectaculaire tuigpaarden avond
op de zaterdag voor Pinksteren.
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FEITJES OP EEN RIJTJE
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• CH Eext is één van de grootste meerdaagse
concoursen van Noord-Nederland.
• CH Eext beschikt over een van de grootste
sportbodems van Nederland.
• Alle rubrieken worden verreden op de zandbodem 		
op het hoofdterrein.
• Rubrieken worden verreden over twee weekenden.
• Jaarlijks zijn er meer dan 1500 starts.
• De leeftijd van de deelnemers varieert van 6 jaar 		
tot 75 jaar.
• CH Eext wordt dit jaar voor de 90ste keer
georganiseerd.
• Tijdens CH Eext zijn meer dan 100 vrijwilligers actief.
• Op woensdag en donderdag kunt u genieten van 		
een spectaculaire show.
• Voor deze shows worden tribunes geplaatst voor 		
1500 bezoekers.
• Het is altijd weer ouderwets gezellig tijdens CH Eext.

SPONSORPAKKETTEN

Vriend van CH Eext 			
- Naamsvermelding op de website

€75,-

Pakket Koper 				
€150,- Naamsvermelding op de website
- Naamsvermelding in het programma magazine
- 2 toegangskaarten voor de sponsorlounge*
(incl. 5 consumptie munten)
Pakket Brons 				
€250,- Logo op de website
- ½ Advertentie in het programma magazine
- 2 toegangskaarten voor de sponsorlounge*
(incl. 15 consumptie munten)
Pakket Zilver 				
€500,- Logo op de website
- ½ Advertentie in het programma magazine
- 4 toegangskaarten voor de sponsorlounge*
(incl. 20 consumptie munten)
- Reclamebord (incl. reclamebord)
of hindernis in de ring**
- Rubriek sponsor (vrijdag/zaterdag/zondag)

Pakket Goud 				
€750,- Logo op de website
- Hele pagina advertentie in het programma magazine
- 6 toegangskaarten voor de sponsorlounge*
(Incl. 30 consumptie munten)
- Reclamebord (incl. reclamebord)
of hindernis in de ring**
- Logo op LED scherm
- Rubriek sponsor (vrijdag/zaterdag/zondag)
Pakket Platina 				
€1000,- Logo op de website
- Hele pagina advertentie in het programma magazine
- 6 toegangskaarten voor de sponsorlounge*
(incl. 40 consumptie munten en 6-persoons lunch)
- Reclamebord (incl. reclamebord)
- Hindernis in de ring**
- Logo op LED scherm
- Rubriek sponsor (maandag)
* De openingstijden sponsorlounge worden nader bekend gemaakt.
** De sponsor hindernis staat minimaal 1 rubriek per dag in de ring.
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SPONSORPRODUCTEN

Reclamebord 			
€275,U bent zeven dagen zichtbaar op het hoofdterrein op
één of meerdere plekken langs de piste. De promotiematerialen worden, nadat u de drukbestanden heeft
aangeleverd, kosteloos geproduceerd. Het reclamebord blijft eigendom van de organisatie zodat het bord
hergebruikt kan worden bij een volgende editie.
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Hindernis in de ring		
€275,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 op te halen.
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 pakket voordeel maar
wel gebruikmaken van een exclusieve VIP-tafel? Neem
dan contact op zodat we een mooi pakket samen kunnen stellen.

PROMODORP

Het Nationaal Concours Hippique Eext kent al jaren een gezellig en gevarieerd promodorp. In dit promodorp presenteren niet alleen bedrijven uit de hippische sector zichzelf, maar ook bedrijven uit andere branches weten ons
evenement te vinden. Tijdens het concours kunt u uw bedrijf 7 dagen lang onder de aandacht brengen bij een
zeer gevarieerd publiek. De stands zijn optimaal gesitueerd rond de piste.
U kunt een keuze maken uit twee type plekken. Indien u zelf beschikt over een professionele verkoopwagen kunt
u kiezen voor vrije strekkende meters. Mocht u hier niet over beschikken dan kunt u kiezen voor het huren van één
of meerdere pagode tenten voorzien van een houten vlonder vloer.
Voor meer informatie en voorwaarden verwijzen wij u graag naar onze website: www.cheext.nl/exposanten.
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31 mei t/m 10 juni 2019

Stroomvoorziening
16 Ampère
€95,32 Ampère
€160,-

Stroomvoorziening
16 Ampère
€145,32 Ampère
€210,-

Vrije strekkende meters
Per meter
€30,-

Vrije strekkende meters
Per meter
€35,-

Excl. dressuur weekend
Pagodetent
4×4 meter
€425,5×5 meter
€525,4×4 meter (2x) €775,5×5 meter (2x) €1000,-

Incl. dressuur weekend
Pagodetent
4×4 meter
€625,5×5 meter
€750,4×4 meter (2x) €1200,5×5 meter (2x) €1450,-
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