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PARTNER- & VIP DOSSIER

14 - 15 januari 2023  
 

Park ter Beuken, Lokeren
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Partner op het BK in Lokeren:
maximale zichtbaarheid voor uw bedrijf

De hoogmis van het veldrijden - in een stad centraal 
gelegen op de as Gent-Antwerpen - biedt aan zowel 
grote, middelgrote als kleinere bedrijven de uitgelezen 
mogelijkheid om zich te tonen aan het grote publiek 
(zowel live als via verschillende mediakanalen) én 
tegelijk klanten, medewerkers of zakenrelaties te 
vergasten op een unieke beleving van het veldrijden.

Qua kijkcijfers zijn de Belgische Kampioenschappen 
veldrijden een heuse topper in Vlaanderen: de live-
uitzending op VRT van het BK in Kruibeke in 2019 haalde 
maar liefst 1.144.953 kijkers, met een marktaandeel 
van een ongelooflijke 76,7%. Op het piekmoment 
keken zelfs 1.227.969 mensen naar het BK, goed voor 
een marktaandeel van maar liefst 81,3%. Ook de 
dames en junioren op zaterdag scoorden goed met 
een gemiddeld aantal kijkers van 684.973 (69,7%).

Om uw bedrijf optimaal in beeld te brengen én op het 
terrein ‘in the spotlight’ te zetten, kiest de organisatie 
bewust voor een limitering van het aantal sponsors. 
Vaak zijn sportwedstrijden een kakofonie van logo’s 
en sponsors. Wij willen onze partners waar voor hun 
geld geven tijdens deze Belgische Kampioenschappen 
in Lokeren. 

Promotioneel doen wij samen met Belgian 
Cycling alvast het nodige om zowel de Belgische 
Kampioenschappen als onze partners voldoende in de 
kijker te zetten en dit zowel in aanloop naar, tijdens 
als na afloop van de wedstrijd:

-  Twee wedstrijddagen live-uitzending op VRT

-  Aandacht in Het Journaal dag(en) voorafgaand/ 
volgend op het BK

-  Voldoende media-aandacht in zowel gedrukte als 
audiovisuele media

-  Advertenties (print + online) via Het Laatste 
Nieuws, de meest gelezen krant in Vlaanderen

-  Duizenden affiches & flyers

- Jaaractieplan i.s.m. Stad Lokeren 

-  Via www.bklokeren.be en diverse sociale media 

-  Onze verschillende partnerships bieden uw 
onderneming voldoende mogelijkheden om 
zichtbaar aanwezig te zijn op en rond het terrein!

Paris-Roubaix 2019
1.012.366kijkers

Ronde van Vlaanderen 2019
1.079.755 kijkers

Rode Duivels - Rusland (EK Q) 
1.123.928 kijkers

BK veldrijden Kruibeke 2019
1.144.953 kijkers

Bron: CIM

http://www.bklokeren.be
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Partner op het BK in Lokeren:
maximale zichtbaarheid voor uw bedrijf

Kijkcijfers 2020

Junioren + elite dames:
570.000

63% marktaandeel

U23 + elite heren:
1.085.000

77% marktaandeel

Piek: 1.170.000

Toeschouwers

25 - 30.000

Tweedaags evenement

Gold Partner mediawaarde:

Gross value: 1.900.000€ 
QI (Nielsen): 473.000€
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Voordelen partnership

- Live tv-uitzendingen op Sporza (zaterdag/zondag - 4 wedstrijden in totaal)

- Veldrijden is - op voetbal na - de populairste tv-sport in Vlaanderen

- Meer betaalbare ROI 

- Niet ploeg/renner gebonden

- Wout van Aert, Laurens Sweeck, Eli Iserbyt, Toon Aerts, Thibau Nys, Sanne Cant,  
  Lotte Kopecky, ...

- Zichtbaarheid in aanloop naar, tijdens én na het event
  
- mogelijkheden richting personeel (acties), recruitment én corporate identity 

- activatie richting klanten 

- exclusieve parcoursverkenning voor select gezelschap
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PARTNERSHIPS
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PARTNER
GOUD
45.000€*

Sectorexclusiviteit

220 meter bannering langs parcours

Logo op start & finishportiek

Boarding in finishzone

Logo op podium- en interviewbackdrop

2 Herasbanners tv-gericht

Opblaasstructuur langs parcours

Promostand op terrein

8 beachflags

Logo op alle print

Logo (+ actiemogelijkheid) op e-tickets

Logo op truss boven parcours

Logo op alle LED-schermen

Logo op onze social mediakanalen

Logo op website BK

20 VIP Goud tickets (t.w.v. 4.100€)

50 combi-inkomtickets (zat-zon)

Logo op ontvangstwall VIP

Logo in uitgebreide promo- en 
mediacampagne

10% korting op aankoop VIP/inkomkaarten

Een partnership goud biedt u:

max. 4 partners

*prijs excl. btw. Aanmaakkosten publicitaire middelen niet inbegrepen
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PARTNER
ZILVER
15.000€*

Sectorexclusiviteit

100 meter bannering langs parcours

Logo op podium- en interviewbackdrop

1 Herasbanner tv-gericht

Promostand op terrein

4 beachflags

Logo op alle print

Logo op e-tickets

Logo op alle LED-schermen

Logo op onze social mediakanalen

Logo op website BK

10 VIP Goud tickets (t.w.v. 2.050€)

20 combi-inkomtickets (zat-zon)

Logo op ontvangstwall VIP

Logo in uitgebreide promo- en 
mediacampagne

10% korting op VIP/inkomkaarten

Een partnership zilver biedt u:

max. 6 partners

*prijs excl. btw. Aanmaakkosten publicitaire middelen niet inbegrepen
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PARTNER
BRONS
4.000€*

Promostand op terrein

Logo op alle LED-schermen

Logo op website BK

10 VIP Bar OF 5 VIP Zilver tickets - zondag 
(t.w.v. 900€)

10 combi-inkomtickets (zat-zon)

Een partnership brons biedt u:

*prijs excl. btw. Aanmaakkosten publicitaire middelen niet inbegrepen
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VIP
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VIP GOUD
45.000€*

€

205 € pp all-in (excl. BTW)

Business box* 6.450 € (excl. BTW)

zondag 15 januari 2023

10u00 – 18u00

Programma

Parking

Food

Locatie

Drinks

Extra’s

Eén VIP Goud 
Parking ticket per 2 
personen. Transfer 
VIP Parking richting 
parcours met 
shuttles.

 Ontbijt

 Aperomoment met champagne  
& amuses

 VIP lunch (koud, warm &  
dessertenbuffet)

 Variatie aan gerechtjes na de wedstrijd

De verwarmde en stijlvol aangeklede VIP 
tent bevindt zich vlak op de site Heirbrug-
park, met zicht op o.a. de balkjes, het 
ponton over de Durme en de flanken van 
Park ter Beuken. Het is dus thé place to 
be om dit BK Veldrijden vanop de eerste 
rij te volgen. Uw inkomticket is uiteraard 
inbegrepen.

 Apero met champagne

 Open bar met bieren,

 wijnen, frisdranken en 

 warme dranken

 Special Guest Performance

 E-tickets

 Programmaboekje  
met exclusieve interviews

* Business box: 
In een business box geniet u vanaf minimaal 30 personen van de VIP formule ‘Goud’ vanuit een 

stijlvol afgescheiden gedeelte in de VIP tent. Bovendien krijgt u de mogelijkheid om uw box te 
personaliseren met uw logo en/of reclameuitingen. Op die manier ontvangt u uw gasten op dit 

BK 2023 in een custom made setting. De grote LED schermen in de VIP tent zorgen ervoor dat u 
niks van de wedstrijden mist.
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VIP ZILVER
45.000€*

€

165 € pp all-in (excl. BTW)

zondag 15 januari 2023

11u30 – 17u30

Programma

Parking

Food

Locatie

Drinks

Extra’s

Eén VIP Zilver 
Parking ticket per 2 
personen. Transfer 
VIP Parking richting 
parcours met 
shuttles.

 Een wandeling doorheen een 
uitgebreid aanbod aan toegankelijke 
gerechten, hier en daar met een Wase 
toets

 Walking dinner aan hoge tafels

De verwarmde en stijlvol aangeklede VIP 
tent bevindt zich vlak op de site Heirbrug-
park, met zicht op o.a. de balkjes, het 
ponton over de Durme en de flanken van 
Park ter Beuken. Het is dus thé place to 
be om dit BK Veldrijden vanop de eerste 
rij te volgen. Uw inkomticket is uiteraard 
inbegrepen.

 Open bar met bieren,

 wijnen, frisdranken en 

 warme dranken

 E-tickets

 Programmaboekje  
met exclusieve interviews
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VIP BAR
45.000€*

€

zaterdag 75 € pp (excl. BTW)

zondag 90 € pp (excl. BTW)

zaterdag 14 januari 2023

zondag 15 januari 2023

12u00 – 17u30

Programma

Parking

Food

Locatie

Drinks

Extra’s

Eén VIP Bar 
Parking ticket per 2 
personen. 

 Verzorgde snacks aan statafels tot 
14u30. Daarna open bar.

De formule VIP Bar gaat door in de 
feestzaal van het Sport- en Jeugdcomplex 
in Lokeren, op wandelafstand van 
het parcours. U kunt hier tijdens de 
openingsuren doorlopend terecht. De 
wedstrijden kunt u van hieruit volgen op 
een groot scherm. Met uw VIP Bar ticket 
heeft u uiteraard ook toegang tot het 
parcours. 

 Open bar in het Sport- 
en Jeugdcomplex met 
bieren, wijnen en 
frisdranken. Dranken op 
het wedstrijdterrein niet 
inbegrepen. 

 E-tickets

 Programmaboekje  
met exclusieve interviews
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€

U wordt professioneel onthaald 
door onze hostessen.

Maximale zichtbaarheid 
voor uw bedrijf dankzij 
onze partnershipdeals.

Beleef het BK Veldrijden Lokeren 2023 
in stijl, samen met uw genodigden.

“Mooi aangeklede VIP ruimtes
met oog voor detail”
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PPrijzen inkomtickets

Te verkrijgen via www.bklokeren.be vanaf juni 2022 
of via de fysieke voorverkooppunten zoals vermeld op de website.

Tickets in voorverkoop: 
zaterdag 14 januari: 10€
zondag 15 januari: 15€

combi zaterdag/zondag: 20€
 

Aan de kassa:
zaterdag 14 januari: 12€
zondag 15 januari: 20€

Combi zaterdag/zondag: 30€

Inwoners 9160 *

* Inwoners van postcode 9160 genieten van een voordeeltarief voor combitickets in voorverkoop.
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Wedstrijdprogramma

Zaterdag 14/01/2023

11u00 
1e jaars Nieuwelingen

13u45
Junioren (LIVE OP SPORZA)

15u15 
Dames Elite + U23: 2 titels (LIVE OP SPORZA)

 

Zondag 15/01/2023

10u00
2e jaars Nieuwelingen

11u00
Dames Jeugd (Dames Nieuwelingen + Dames Junioren): 2 titels

13u45
Heren U23 (LIVE OP SPORZA)

15u15
Heren Elite met Contract en zonder contract: 2 titels (LIVE OP SPORZA)

Locatie start & aankomst

Park ter Beuken, Lokeren
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VRAGEN? 

INTERESSE? 

BRAM DE BRAUWER

0474/85.15.04

INFO@BKLOKEREN.BE

mailto:info%40bklokeren.be?subject=VIP-%20en%20partnerbrochure%3A%20aanvraag
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WWW.BKLOKEREN.BE

http://www.bklokeren.be
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