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UW
ADVERTENTIE
IN HET COPPA
CLASSIC
ROADBOOK?

COPPA CLASSIC
SPONSORFORMULES

De Coppa Classic Ltd Tour bestaat uit twee delen van elk ongeveer 100
kilometer, uitgezet volgens het systeem Bolleke-Pijl en voert u langs de
mooiste plekjes van de regio. 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. In het roadbook
bieden wij u de mogelijkheid om advertenties te plaatsen, telkens naast een
pagina met instructies.

PARTNER
VAN ONS
EVENT
WORDEN?

Buiten de mogelijkheid om te
adverteren in ons roadbook
bieden wij ook de mogelijkheid om
partner te worden van de Coppa
Classic LTD.
Wij zijn verheugd dat Heylen Group,
een topondernemer uit de Kempen,
het hoofdsponsorschap voor vrijdag
heeft willen opnemen. Een hart voor
goede doelen: dat dragen ook wij
hoog in ons vaandel!
Wil u graag de mogelijkheden
bekijken om ook parter van de Coppa
Classic LTD te worden? Neem dan
contact op via info@coppaclassic.be
Meerijden met de Coppa Classic LTD?
Dat kan natuurlijk, inschrijven kan via
www.coppaclassic.be. Opgelet, de
inschrijvingen lopen vlot binnen en vol
is vol. Wees er snel bij!

GOEDE
DOELEN

Het roadbook wordt
gedrukt op A4 op 500 ex.
De binnenpagina’s worden
gedrukt op maco 135 gram en
de cover op 250 gram papier.
Verschijning naar aanleiding
van de Coppa Classic LTD op
10 & 11 juni 2022.

VERDELING

De Coppa Classic Ltd wordt
georganiseerd door Kiwanis
Herentals ten voordele van
hun sociale doelen,
waaronder de VZW Twerk, het
Olivia Fund, (W)onderweg, ...
allemaal te bekijken op
www.kiwanisherentals.be

VERSCHIJNING

De opmaak gebeurt door icommunicate.
Voor vragen wat betreft materiaal en
dergelijke mag u altijd contact opnemen met
Kristof Smolders (kristof@icommunicate.be).
Gelieve uw advertentie aan te leveren als
pdf in hoge resolutie of foto’s en tekst apart
te bezorgen.

PRIJZEN

OPMAAK

De prijzen voor het roadbook van
2022 zijn de volgende:

1/1 pagina		

€850 (excl. BTW)

1/2 pagina		

€450 (excl. BTW)

1/8 pagina		

€150 (excl. BTW)

Gelieve voor eventuele voorkeursplaatsen of een pakket op maat
contact op te nemen met ons via mail: info@coppaclassic.be

De brochure wordt
verdeeld onder de
deelnemers van de Coppa
Classic LTD op 10 & 11 juni 2022.
Ook onze sponsors ontvangen
een exemplaar.

BESTELLING

Uw advertentie in ons roadbook
en meteen het goede doel
steunen? Dat kan via
www.coppaclassic.be/roadbook-sponsoring
Het is uiteraard mogelijk om een
factuur te ontvangen.
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