
promotiemogelijkheden

Logo op LED-scherm langs parcours
Om het publiek de kans te geven de prijsuitreiking van dichtbij mee te maken plaatsen wij LED-schermen 
van 6m² op diverse locaties langs het parcours (scherm gemonteerd op een aanhangwagen). De schermen 
worden geplaatst op een drukke locatie met catering, drankstand, muziek en kinderanimatie.

Logo-projectie op LED-scherm voor en na livestream bloemenstoet €100 excl. BTW

2.

Logo-projectie in tent
U kunt ook uw logo laten projecteren op 2 grote schermen naast het DJ-podium in de tent.

Logo-projectie in feesttent

Dubbele frequentie en zichtbaarheid 
logo-projectie in feesttent

€80 excl. BTW

€150 excl. BTW

 2 inkomtickets

4 inkomtickets

3.

Advertentie in corsogids
De corsogids wordt op corsozondag gratis uitgedeeld aan alle ingangen en ligt klaar voor de bezoekers aan de 
diverse tribunes. Op maandag ontvangen alle bezoekers van de tentoonstelling van de corsowagens ook een 
exemplaar. In de weken voor de corso wordt het boekje huis aan huis bedeeld in de hele Noorderkempen. Tijdens 
het bekijken van de praktische informatie zal de aandacht van de toeschouwer ook naar uw advertentie gaan. 
Oplage: 50.000 stuks.

1.
WAT FORMAAT PRIJS INCLUSIEF

1/16 pagina 
1/8 pagina staand
1/8 pagina liggend
1/4 pagina staand
1/4 pagina liggend 
1/2 pagina staand
1/2 pagina liggend
1/2 pagina naast uitslagblad
1/2 pagina binnenzijde 
      achterkant
1/2 pagina panorama 
1/1 pagina binnenin
1/1 pagina binnenzijde 
      omslag voorzijde
1/1 pagina achterzijde
1/1 pagina naast uitslagblad
2/1 pagina (spread)

82 x 25 mm
82 x 54 mm
168 x 25 mm
82 x 112 mm
168 x 54 mm
82 x 228 mm
168 x 112 mm
168 x 112 mm
168 x 112 mm

363 x 112 mm
168 x 228 mm
168 x 228 mm

168 x 228 mm
168 x 228 mm
363 x 228 mm

€70 excl. BTW
€140 excl. BTW
€140 excl. BTW
€200 excl. BTW
€200 excl. BTW
€350 excl. BTW
€350 excl. BTW
€400 excl. BTW
€400 excl.BTW

€600 excl. BTW
€600 excl. BTW 
€625 excl. BTW

€725 excl. BTW
€725 excl. BTW
€1.000 excl. BTW

2 inkomtickets
2 inkomtickets
2 inkomtickets
4 inkomtickets
4 inkomtickets
4 inkomtickets
4 inkomtickets
4 inkomtickets
4 inkomtickets

2 VIP- en 4 inkomtickets
2 VIP- en 4 inkomtickets
2 VIP- en 4 inkomtickets

2 VIP- en 4 inkomtickets
2 VIP- en 4 inkomtickets
2 VIP- en 4 inkomtickets



Spandoeken langs parcours
Voor een professionele en uniforme uitstraling langs het parcours wordt op de A-locatie uw spandoek 
door ons opgemaakt. U hoeft ons alleen uw bedrijfslogo te bezorgen en wij doen de rest. Het formaat 
van een dranghekbanner is 2200 x 750 mm.

€150 excl. BTW
€200 excl. BTW
€350 excl. BTW
€400 excl. BTW

€50 excl. BTW
€75 excl. BTW

€100 excl. BTW
€125 excl. BTW

Inclusief 2 inkomtickets + 2 tribunetickets
Inclusief 2 inkomtickets + 2 tribunetickets
Inclusief 4 inkomtickets + 4 tribunetickets

 Inclusief 4 inkomtickets + 4 tribunetickets

Inclusief 2 inkomtickets
Inclusief 2 inkomtickets
Inclusief 4 inkomtickets
Inclusief 4 inkomtickets

1x spandoek langs het parcours op A-locatie
2x spandoek langs het parcours op A-locatie
3x spandoek langs het parcours op A-locatie
4x spandoek langs het parcours op A-locatie

1x eigen spandoek langs het parcours op overige locaties
2x eigen spandoek langs het parcours op overige locaties
3x eigen spandoek langs het parcours op overige locaties
4x eigen spandoek langs het parcours op overige locaties

5.

A2 affiche
In talloze zaken en op openbare locaties in de hele Noorderkempen wordt onze 
full colour A2-affiche opgehangen. Adverteren kan onderaan de affiche.

Banner onderaan 6 inkomtickets + 4 VIP-tickets

4.

Tickets
Doe uzelf, uw medewerkers, familie of klanten tickets cadeau voor de grootste corso van België! 
Bepaal zelf uw aankoopbedrag en trakteer uw genodigden op een heerlijke daguitstap. De kaarten 
bieden toegang tot het volledige parcour. Kinderen onder de twaalf jaar mogen gratis binnen.8.
Corso kijken vanuit VIP-tent
Vanuit de VIP-tent hebben u en uw genodigden een goed zicht op de passerende stoet bloemenwagens. 
Via een groot LED-scherm volgt u live het verslag van de presentatoren én de prijsuitreiking van de tweede 
doortocht. Tijdens dit alles geniet u doorlopend van warme en koude versnapperingen en drank. De VIP-
tent is stijlvol ingericht om u en uw gasten geheel in de bloemensfeer te ontvangen.9.

Corso-brochure
Vanaf begin mei wordt deze brochure verspreid in horecazaken, bij toeristische diensten en VVV’s en 
in tal van lokale handelszaken. Ook onze vrijwilligers verspreiden de brochure zoveel mogelijk. 
Oplage: 15.000 stuks.6.

Cover achterzijde (volledige pagina) €1.600 excl. BTW Inclusief 6 inkomtickets + 4 VIP-tickets

Digitale mogelijkheden
Enkele weken voor de bloemencorso wordt onze website bloemencorsoloenhout.be intensief bezocht. 
Adverteren is hier ook een mogelijkheid. Op deze website wordt ruimte gereserveerd voor uw advertentie. 
Ook is het mogelijk om te adverteren op onze Facebookpagina. 7.

Logo vermelding
Button
Facebookpagina

728 x 90 pixel
205 x 100 pixel

25 woorden + foto

€100/jaar
€20/maand

€30/geplaatst bericht

€1.000 excl. BTW

Beleef   de    magie
         8   september 

www.bloemencorsoloenhout.be

KIDS
Fooddtrucks   &   feest

TOEGANKELIjk
praktische info

MEER INFORMATIE: sponsoring@bloemencorsoloenhout.be | www.bloemencorsoloenhout.be


