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VOORWOORD
Beste wielerliefhebber,
Op zondag 5 maart 2023 gaat voor de 12de keer onze gekende profwedstrijd
door, dit als herinnering aan onze betreurde wereldkampioen van 1970,
”Jean-Pierre Monseré”. We zijn fier om te kunnen aankondigen dat onze
internationale UCI ME 1.1. wedstrijd, dit jaar een volledige nieuwe uitstraling zal
krijgen, hetzij een nieuwe naamsponsor, een nieuwe startplaats te Ichtegem en
een nieuwe aankomstzone (aan het bedrijf van onze naamsponsor) te Roeselare,
met een prachtige VIP-locatie.
De ”MASELIS - Grote Prijs Jean-Pierre Monseré - #VANRSL” maakt deel uit van
de Cycling Cup (Beker van België), waardoor we verzekerd zijn
van nationale en internationale deelnemende teams. Onze organisatie is tevens
de 2de manche van de Cycling Cup en wordt opnieuw rechtstreeks uitgezonden
op Sporza en Eurosport. Met deze rechtstreekse uitzending kunnen wij onze
partners meer visibiliteit, naambekendheid en uitstraling aanbieden.
Zoals de vorige jaren hebben we opnieuw een aantal gevarieerde en
zeer interessante sponsorformules uitgewerkt die wij graag aan u in
deze brochure willen voorstellen. We zijn er van overtuigd dat deze
sponsorformules ook dit jaar bij u in de smaak zullen vallen.
In deze brochure kan u alle informatie en reservatiegegevens terugvinden.
Wij willen het verleden en de herinnering aan de Roeselaarse wielerheld
levendig houden in de ”MASELIS - Grote Prijs Jean-Pierre Monseré - #VANRSL”.
We hopend u te mogen verwelkomen op zondag 5 maart 2023.
Met sportieve groeten,

Rino Vandromme
Voorzitter KWC Mandelzonen vzw
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INFO SPONSORING
De ”MASELIS - Grote Prijs Jean-Pierre Monseré - #VANRSL” biedt aan zowel grote,
middelgrote als kleinere bedrijven de uitgelezen mogelijkheid om zich te tonen
aan het grote publiek én tegelijk klanten, medewerkers of zakenrelaties te
vergasten op een unieke beleving van het wielrennen.
Om aan iedere publictaire en /of budgetaire verwachtingen te kunnen voldoen,
werkten wij een uitgebreid aanbod aan sponsorformules uit.
U komt er alles over te weten op de volgende pagina’s.
Promotioneel doe wij alvast het nodige om zowel
de ”MASELIS - Grote Prijs Jean-Pierre Monseré - #VANRSL” als onze sponsors
voldoende in de kijker te zetten en dit zowel in aanloop naar, tijdens als na de
afloop van de wedstrijd.
In alle sponsorformules is het volgende inbegrepen:
• Visuele zichtbaarheid op het drukwerk:
- Logovermelding op de affiches, publicitaire communicatiemiddelen,
deelnemerslijst, badges, parkingkaarten.
(uitz. pakket Charly Rouxel)
• Mediacommunicatie:
- Rechtstreeks uitzending op Sporza en Eurosport. 				
			
In 2022 had onze live-uitzending op Sporza, 			
				
een kijkdichtheid van ± 560.000 kijkers;
- Uitgebreid verslag op de regionale TV-zender;
- Aankondigingen wedstrijd in Prime-time op Sporza;
- Je kan ons terug vinden op Twitter, Facebook en Instagram;
- Micropubliciteit;
- Regionale en nationale aankondigingen in de geschreven pers.
• Website:
- Logovermelding met link naar jullie eigen website.
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VIP ALL-IN

PROGRAMMA
* Vanaf 8u00 wordt u verwacht in de luxe VIP-tent aan de aankomstlijn, thv. het bedrijf ”MASELIS”, dit in de Kaaistraat - Roeselare.
Uw wagen kan u parkeren in de ondergrondse parking van het station
(inrit Beversesteenweg - Traxweg, zie plannetje op de parkeerkaart),
dit op wandelafstand van de aankomstzone. Daar zal u vriendelijk
verwelkomt worden en zal u aanwezigheid geregistreerd worden.
* In de luxe VIP-tent zal u uitgenodigd worden aan een mooi verzorgd
ontbijt, dit als start van een hopelijk prachtige wielerhoogdag.
* Met onze VIP-bussen wordt u naar de startplaats te Ichtegem
gebracht, waar u de voorstelling en de start van de renners kan
meemaken. Tijdens de verplaatsing naar Ichtegem, zal er op de bus
een glas Champagne of fruitsap aangeboden worden.
* In onze nieuwe startgemeente Ichtegem, zal er de mogelijkheid zijn
om tussen de ploegbussen te wandelen en de verschillende
wierlervedetten te bewonderen.
* Na de start van de wedstrijd, wordt u naar de sporthal gebracht
(waar de wedstrijd voorbij komt). Daar zal u een aperitief aangeboden
worden en daarna een uitgebreide lunch geserveerd worden.
* Na de lunch en tweemaal de doortocht van de renners te hebben
meegemaakt, brengen we u terug naar de aankomstzone
in Roeselare.
* Daar kan u volop genieten in de aankomstzone of de VIP-tent van
de wedstrijd. Vanop de eerste rij kan u live de laatste 2 uur van de
wedstrijd volgen op groot scherm.
Na de aankomst, kan u de podiumceremonie bijwonen.
* Verder zal er in de namiddag in onze luxe VIP-tent (thv. het bedrijf
”MASELIS” in de aankomstzone) de mogelijkheid zijn om aan te
schuiven aan het buffet en zal er tot ± 20u00 gratis drank aangeboden worden.
Budget: € 220 per persoon.
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PROGRAMMA

• Vanaf 13u00 verwelkomen we u in
het ”VIP-Café - Leicester Town”, de stad waar
Jean-Pierre Monseré wereldkampioen werd in 1970.
• Beleef de ”MASELIS - Grote Prijs J.P. Monseré - #VANRSL”
vanop de eerste rij in onze ”VIP-café - Leicester Town”, gelegen
in de luxe VIP-tent - thv. het bedrijf ”MASELIS” in de aankomstzone, of in de daarbij voorziene VIP-zone aan de aankomstlijn.
De finale kan u ook live (laatste 2u.) volgen op groot scherm.
• In de namiddag kan u aanschuiven aan ons buffet + gratis drank
tot ± 20u00 met tussendoor de podiumceremonie.
• Ontmoet enkele wielerhelden en oud renners uit de tijd
van Jean-Pierre Monseré.
• Verwen uzelf, uw partner of een zakenrelatie met een origineel
”VIP-café - Village Leicester Town arrangement”.
Budget: 110 euro per persoon.

VIP CAFE

”VIP-café - Village Leicester Town
arrangement”
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SPONSORFORMULE

BUDGET: E 10.000

PAKKET
Jean-Pierre MONSERÉ

U kan rekenen op:
• PUBLICITEIT
- 250 meter reclame langs het parcours
(zelf aan te leveren)
- U mag een eigen publiciteitsboog plaatsen
op een vaste afgesproken locatie
- Vermelding op backdrop startpodium
- Vermelding op aankomstboog
- Vermelding op de backdrop van het podium
- Vermelding op interviewruimte
- Logovermelding op alle drukwerk
• EXTRA
- Expliciete vermelding op onze sociale media
- Mogelijkheid voor leggen van flyers
- Promostand
- 3 volgwagens
• KLANTENRELATIES
U ontvangt
- 30 VIP ALL-IN kaarten
- 25 Parkingtickets
- 30 VIP-cafétickets (*)
(*) De VIP-café tickets kunnen niet omgezet worden
naar VIP All-In.
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SPONSORFORMULE

(*) De VIP-café tickets kunnen niet omgezet worden
naar VIP All-In.

BUDGET: E 7.500

• PUBLICITEIT
- 175 meter reclame langs het parcours
(zelf aan te leveren)
- U mag een eigen publiciteitsboog plaatsen
op een vaste afgesproken locatie
- Vermelding op backdrop startpodium
- Vermelding op aankomstboog
- Vermelding op de backdrop van het podium
- Vermelding op interviewruimte
- Logovermelding op alle drukwerk
• EXTRA
- Uw logo wordt mee geïntegreerd
in onze sociale media visuals
- Mogelijkheid voor leggen van flyeren
- Promostand
- 2 volgwagens
• KLANTENRELATIES
U ontvangt
- 24 VIP ALL-IN kaarten
- 15 Parkingtickets
- 24 VIP-cafétickets (*)

PAKKET
Lief MORTENSEN

U kan rekenen op:
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SPONSORFORMULE

BUDGET: E 6.000

PAKKET
Felice GIMONDI

U kan rekenen op:
• PUBLICITEIT
- 125 meter reclame langs het parcours
(zelf aan te leveren)
- U mag een eigen publiciteitsboog plaatsen
op een vaste afgesproken locatie
- Vermelding op backdrop startpodium
- Vermelding op aankomstboog
- Vermelding op de backdrop van het podium
- Vermelding op interviewruimte
- Logovermelding op alle drukwerk
• EXTRA
- Uw logo wordt mee geïntegreerd
in onze sociale media visuals
- Mogelijkheid voor leggen van flyeren
- Promostand
- 2 volgwagens
• KLANTENRELATIES
U ontvangt
- 20 VIP ALL-IN kaarten
- 12 Parkingtickets
- 20 VIP-cafétickets (*)
(*) De VIP-café tickets kunnen niet omgezet worden
naar VIP All-In.
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SPONSORFORMULE

(*) De VIP-café tickets kunnen niet omgezet worden
naar VIP All-In.

BUDGET: E 4.000

• PUBLICITEIT
- 75 meter reclame langs het parcours
(zelf aan te leveren)
- U mag een eigen publiciteitsboog plaatsen
op een vaste afgesproken locatie
- Vermelding op backdrop startpodium
- Vermelding op aankomstboog
- Vermelding op de backdrop van het podium
- Vermelding op interviewruimte
- Logovermelding op alle drukwerk
• EXTRA
- Mogelijkheid voor leggen van flyeren
- Promostand
- 2 volgwagens
• KLANTENRELATIES
U ontvangt
- 14 VIP ALL-IN kaarten
- 10 Parkingtickets
- 14 VIP-cafétickets (*)

PAKKET
Leslie WEST

U kan rekenen op:
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SPONSORFORMULE

BUDGET: E 2.500

PAKKET
Louis OCANA

U kan rekenen op:
• PUBLICITEIT
- 55 meter reclame langs het parcours
(zelf aan te leveren)
- Logovermelding op alle drukwerk
• EXTRA
- Promostand
- 1 volgwagen
• KLANTENRELATIES
U ontvangt
- 10 VIP ALL-IN kaarten
- 7 Parkingtickets
- 8 VIP-cafétickets (*)
(*) De VIP-café tickets kunnen niet omgezet worden
naar VIP All-In.
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SPONSORFORMULE

(*) De VIP-café tickets kunnen niet omgezet worden
naar VIP All-In.

BUDGET: E 1.600

• PUBLICITEIT
- 40 meter reclame langs het parcours
(zelf aan te leveren)
- Logovermelding op alle drukwerk
• EXTRA
- Promostand
- 1 volgwagen
• KLANTENRELATIES
U ontvangt
- 6 VIP ALL-IN kaarten
- 4 Parkingtickets
- 5 VIP-cafétickets (*)

PAKKET
Raymond POLIDOR

U kan rekenen op:
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SPONSORFORMULE

BUDGET: E 1.000

PAKKET
Cyrille GUIMARD

U kan rekenen op:
• PUBLICITEIT
- 30 meter reclame langs het parcours
(zelf aan te leveren)
- Logovermelding op alle drukwerk
• EXTRA
- Promostand
- 1 volgwagen
• KLANTENRELATIES
U ontvangt
- 4 VIP ALL-IN kaarten
- 3 Parkingtickets
- 4 VIP-cafétickets (*)
(*) De VIP-café tickets kunnen niet omgezet worden
naar VIP All-In.
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SPONSORFORMULE

(*) De VIP-café tickets kunnen niet omgezet worden
naar VIP All-In.

BUDGET: E 600

• PUBLICITEIT
- 20 meter reclame langs het parcours
(zelf aan te leveren)
- Logovermelding op alle drukwerk
• EXTRA
- Promostand
- 1 volgwagen
• KLANTENRELATIES
U ontvangt
- 2 VIP ALL-IN kaarten
- 2 Parkingtickets
- 2 VIP-cafétickets (*)

PAKKET
Charly ROUXEL

U kan rekenen op:
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INFO SOCIALE MEDIA
& WEBSITE

- www.gpmonsere.be
op onze vernieuwde website
prominente vermelding
- Je kan ons terug vinden op:
Twitter,
Facebook
en Instagram.
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WAT IS WAT?
• Hoofdpartner
U bent hoofdsponsor van dit evenement
• Aantal meter reclame langs het parcours
U kunt door middel van spandoeken (door uzelf te leveren) enkele meters
grenzend aan het parcours opfleuren met uw eigen reclame en/of slogan.
• Aankomstboog
Uw reclame is zichtbaar tijdens, vóór en na de wedstrijd.
• Publiciteitsboog
U plaatst op een vaste locatie een eigen publiciteitsboog.
• Podium
Uw reclame is zichtbaar op en rond het podium bij de huldiging van de renners,
voor het publiek, voor de fotografen en ook tijdens de rechtstreekse uitzending
op televisie.
• Interview-ruimte
Uw reclame is zichtbaar bij de flash interviews van de eerste drie renners tijdens
de rechtstreekse uitzending op televisie, onmiddellijk na de wedstrijd. Ook op
alle foto’s van de geschreven pers.
• Flyeren met promoteam
U mag een promoteam de weg opsturen om reclame te maken voor uw bedrijf.
• Promotiestand
U mag een promostand plaatsen, grenzend aan het parcours.
• Volgwagens
U kan met respectievelijk x-aantal volgwagens de wedstrijd live volgen.
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OVEREENKOMST
Ja, ik ga graag in op uw aantrekkelijke communicatie en schrijf me in voor:
Bedrijf:
Naam:
Adres:
BTW-nr:
Tel:

		E-mail:

»» Communicatieformules in combinatie met het hospitality-gebeuren:
__ Jean-Pierre Monseré pakket - € 10 000		

...............................................

__ Leif Mortensen pakket - € 7 500		

...............................................

__ Felice Gimondi pakket - € 6 000		

..............................................

__ Leslie West pakket - € 4 000		

..............................................

__ Luis Ocaña pakket - € 2 500		

..............................................

__ Raymond Poulidor pakket - € 1 600		

..............................................

__ Cyrille Guimard pakket - € 1 000		

..............................................

__ Charly Rouxel pakket - € 600		

..............................................

__ 			

..............................................

»» Hospitality:
__ VIP All-in - € 220

Aantal:

............................................

__ VIP Village Leicester Town - € 110

Aantal:

.............................................

»» Dit......alles kunt u mailen naar:
Indien u ingaat op één van onze communicatie en / of hospitality-voorstellen; wat
wij erg zullen waarderen, vragen wij per kerende deze bestelbon + uw logo +
bedrijfsnaam te mailen in jpg- , eps- of pdf-formaat in kleur naar:
delanoye.roger@gmail.com of info@gpmonsere.be
U kan altijd telefonisch contact opnemen met:
-voorzitter Rino Vandromme: 0476 78 03 25 - info@gpmonsere.be of
-PR-man Jean Claude Lagaisse: 0475 72 76 64 - lagaisse017@gmail.com
Pakketten kunnen ook op maat samengesteld worden. 					
VIP-café tickets kunnen niet omgeruild worden naar VIP All-In.
Bedankt voor uw steun ten voordele van de wielersport
en van KWC De Mandelzonen vzw.
Gelezen en goedgekeurd + datum van ondertekening + handtekening		
Sponsor					Mandelzonen
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__ Alle publiciteit wordt aangeduid door de KWC Mandelzonen vzw in samenspraak met de sponsor.
__ De sponsor levert de nodige aankondigingsborden, spandoeken en promomateriaal en dient zelf in te staan voor de plaatsing of
door de KWC Mandelzonen vzw.
__ De sponsor dient zich te houden aan de richtlijnen van de KWC Mandelzonen vzw.
__ Alle prijzen zijn exclusief BTW.
__ Alle tickets worden enkel toegestuurd na ontvangst van uw betaling.
__ Het sponsorcontract is van kracht na volledige betaling van de overeenkomst.

