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PRET ��UR LE ��I DE �O�N�M �N 2023 ?
Le CAI de Bornem, une compétition d’attelage internationale aura lieu du jeudi
18 mai au dimanche 21 mai 2023 sur les terrains des “Schelderuiters” à Bornem.
Un spectacle sportif de haut niveau avec animation, stands, bars buvette et
foodtrucks.
Meneurs nationaux et internationaux vont se rencontrer au cours d’une
compétition à vous couper le souffle. L’évènement du CAI de Bornem est un
cadre exceptionnel pour y accueillir et recevoir vos clients, associés et
fournisseurs.
Depuis 50 ans, les“Schelderuiters”sont organisateurs de plusieurs compétitions
nationales et de championnats de Belgique. Port d’attache de différents
médaillés … Nous sommes prêts.

Bienvenue “Land van Bornem”.

Sponsorcoördinator.
Cathy Dalemans
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+32 477 69 88 82

cathy@kruiskeshof.be

���AR ��OR ��I �O�N�M 2023 ?
Van donderdag 18 mei tot en met zondag 21 mei 2023 gaat CAI Bornem door
op de terreinen van De Schelderuiters Deze internationale menwedstrijd
wordt een totaal spektakel van topsport, randanimatie, standhouders,
bars en foodtrucks.
Nationale en internationale menners maken er een adembenemende strijd van.
De hoogstaande hospitality van CAI Bornem vormt een uitgelezen kader om
uw klanten,medewerkers en leveranciers in te ontvangen.
50 jaar Schelderuiters, organisator van meerdere Belgische
kampioenschappen en nationale wedstrijden, thuishaven van BK- en WK
medaillewinnaars, we zijn er klaar voor.
Welkom in het “Land van Bornem”.

Sponsorcoördinator.
Cathy Dalemans
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�NTE��A�����LE M��W��ST���D

�O 18/5 DR����UR
VR 19/5 DR����UR

�A 20/5 �A�AT��N
�O 21/5 ��A���GH��D
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SPONSOR ARRANGEMENT CAI BORNEM 2023
BRILLIANT PARTNER

5.000 €

Samen met u ontwikkelen we graag een aangepast sponsorpakket dat perfect
aansluit bij de doelstellingen van uw bedrijf.
Behoren tot de mogelijkheden:
Led Boarding en video: zien en gezien worden!
Branding: vlaggen, logo’s over gans het terrein.
Bedrijfslogo op onze site, flyers, sociale media en alle officiële documenten en
startlijsten.
Onze medewerkers in uw kledijpakket.
Onze thuisploegen rijden in uw kledijpakket.
Standhouder in onze Bornem Village
12 VIP kaarten voor luxe brunch buffet op zaterdag , VIP parking.
*promomateriaal zelf aan te leveren

KRISTAL PARTNER 1 WATERHINDERNIS AAN 3.000 €
Een gepersonaliseerde hindernis, u zal zeker worden opgemerkt !
Sponsorpakket omvat:
Led Boarding
Branding: vlaggen, logo’s, uw materiaal aan 1 hindernis
Bedrijfslogo op onze site, sociale media en alle officiële documenten en
startlijsten.
Standhouder in onze Bornem Village.
8 VIP kaarten voor luxe brunch buffet op zaterdag, VIP parking.
*promomateriaal zelf aan te leveren

GOLD PARTNER 6 HINDERNISSEN AAN 1.500 € /
HINDERNIS
Een gepersonaliseerde hindernis, u zal zeker worden opgemerkt !
Sponsorpakket omvat:
Led Boarding
Branding: vlaggen, logo’s, uw materiaal aan 1 hindernis
Bedrijfslogo op onze site, sociale media en alle officiële documenten en
startlijsten.
Standhouder in onze Bornem Village.
6 VIP kaarten voor luxe brunch buffet op zaterdag ,VIP parking.
*promomateriaal zelf aan te leveren

SILVER PARTNER 1.000 €
De dressuur en vaardigheid vinden plaats in de prachtig aangeklede
hoofdpiste, nabij VIP tent.
Sponsorpakket omvat:
Led Boarding
Branding: vlaggen, logo’s in omgeving hoofdpiste
Bedrijfslogo op onze site, sociale media en alle officiële documenten en
startlijsten.
Standhouder in onze Bornem Village
4 VIP kaarten voor luxe brunch buffet op zaterdag , VIP parking.
*promomateriaal zelf aan te leveren

BRONZE PARTNER – PROEVEN AAN 500 €
Als sponsor wordt u betrokken bij de proef die uw naam zal dragen. We
kondigen uw sponsorboodschap aan terwijl u de prijzen uitdeelt.
Uw bedrijf in de spotlight!
Verder in uw pakket:
Led Boarding
Standhouder in onze Bornem Village
2 x VIP kaart voor luxe brunch buffet op zaterdag, VIP parking.
*promomateriaal zelf aan te leveren

LOGISTIC PARTNERS
Wij hebben partners nodig die zowel kunnen helpen bij het ter beschikking
stellen van communicatiekanalen, als van catering, overnachtingen,
groenaanleg en bloemen, bouwmaterialen, naturaprijzen.
Wat krijgt u in ruil voor uw sponsoring? We bekijken graag samen met u de
mogelijkheden.
*promomateriaal zelf aan te leveren

SPONSORCONTRACT
Naam: ………………………………………………………………………………….
Bedrijf:………………………………………………………………………………….
Adres:…………………………………………………………………………………..
BTW nr:………………………………………………………………………………...
GSM nr:…………………………………………………………………………………
e-mailadres:……………………………………………………………………………
De partijen gaan een overeenkomst aan voor het evenement CAI Bornem van
18 mei tot en met 21 mei 2023, op de terreinen van De Schelderuiters,Bornem

Sponsor Arrangement
O Brilliant
O Silver

O Kristal
O Bronze

O Gold
O Logistics

Keuze opmerkingen:…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

Betaling
O Cash
O Via overschrijving op rekeningnummer
BE 66 7310 2174 4543 IBAN: KREDBEBB
Vermelding: Sponsoring CAI Bornem 2023 + uw bedrijfsnaam
Uw sponsoring wordt erkend na het ontvangen van het gesponsorde bedrag.
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgesteld te … ………….op ………...

De sponsor
Handtekening en naam

De Schelderuiters
Handtekening en naam

