3
t/m
6
juni
_______________________________

Nationaal Hippisch Centrum Ermelo

Het Nederlands Kampioenschap dressuur is al jarenlang één van de
belangrijkste wedstrijden voor de dressuurtop.
Door het Coronavirus zijn de grote wedstrijden schaars en zal het
NK Dressuur één van de belangrijkste wedstrijden van 2021 zijn in
aanloop naar de olympische spelen in tokyo.
Met een aangepast programma, vipboxen ipv logetafels,
ruime tribunes etcetera gaan we ervoor een succesvol NK te
organiseren! graag ontvangen we u tijdens het NK dressuur.

PARTNERPAKKET

SPONSORPAKKET

- 2 x 6-persoons logebox
- VIP-parkeerkaarten
- plaatsing logo op www.nk-dressuur.nl
- plaatsing logo op alle
publicitaire uitingen NK Dressuur
- 2 reclameborden hoofdpiste,
waarvan 1 aan TV-zijde
- 2 reclameborden losrijpiste
- naamgeving aan één
Nederlands Kampioenschap
- commercial op LED-scherm

- 1 x 6-persoons logebox
- VIP-parkeerkaarten
- plaatsing logo op www.nk-dressuur.nl
- 2 reclameborden hoofdpiste
- 1 reclamebord losrijpiste

EUR 15.000,- excl. btw en out of pocketkosten

EUR 7.500,- excl. btw en out of pocket-

				

kosten

LOGEBOX

Logetafel 2 personen

Een logebox biedt plaats aan 4 personen
aan een zittafel en 2 personen aan een
verhoogde tafel met kruk
(totaal 6 personen).
Vrijdag, zaterdag en zondag serveert
De Commandery een lunchbuffet.

De tafel biedt plaats aan 2 personen.
Vrijdag, zaterdag en zondag serveert
De Commandery een lunchbuffet.

Logebox vrijdag 		
€ 1.100,Logebox zaterdag & zondag € 2.150,Logebox vrijdag t/m zondag € 2.250,Alle logeboxen zijn inclusief catering
(lunch, dranken en borrelgarnituur),
3 parkeerkaarten per dag.

Logetafel vrijdag 			
Logetafel zaterdag 			
Logetafel zondag 			

€ 400,€ 400,€ 400,-

	Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw

De verzorging aan de tafel:

Koffie, thee, diverse frisdranken, pils en wijnen.
Onbeperkt notengarnituur op de tafels en 3 maal per dag serveren we gemengd bittergarnituur .

De VIP lunch zal o.a. bestaan uit:

Rosbief carpaccio, Couscous salade, Salade van courgette, Quiche met diverse groenten en zalm,
poke bowl met tonijn, avocado, wakame, Salade van Hollandse garnaaltjes en rivierkreeftstaartjes, Mini breekbroodjes, Walhoeve biefpuntjes met jus van rode port, Ciabatta met mozzarella,
tomaat en basilicum, Italiaanse bol martino; filet american, ui, kappertjes en ei.

Standruimtes
1 x standruimte inclusief tent (5x5m) en vloer (incl. elektra)
10 x toegangskaarten vrijdag 4 juni					

€ 575,-

1 x outdoor standruimte (10m2, incl. elektra)				
€ 300,10 x toegangskaarten vrijdag 4 juni					

							Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw

Programma
DONDERDAG 3 JUNI

ZATERDAG 5 JUNI

1e onderdeel Children, Junioren, Young Riders,
Para, & U25.

1e onderdeel Lichte Tour, Zware Tour
1e onderdeel Zware Tour

VRIJDAG 4 JUNI

ZONDAG 6 JUNI

Finale kür op muziek Children, Para, Junioren,

Finale Kür op muziek ZZ-Zwaar
Finale Kür op muziek Lichte Tour
Finale Kür op muziek Zware Tour

Young riders, U25
1e onderdeel ZZ-Zwaar
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