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KEMPISCHE REGIONALE – PAARDENSPORT IN LIMBURG
De Kempische Regionale bestaat al bijna 50 jaar en met haar meer dan 1.300 competitieve en 2.500
recreanten zijn wij altijd bij de top drie in België niet alleen door onze grootte maar ook door onze sportieve
resultaten.
Om onze werking blijvend te optimaliseren voor onze ruiters kunnen ook wij natuurlijk extra financiële hulp
gebruiken.
Daarom proberen wij beroep te doen op externe partners en dit via o.a.reclame op onze website
Op onze website www.kempischeregionale.com werd ruimte gecreëerd voor publicatie van maximum 5
sponsors bovenaan onze Hoofdpagina.
Deze ruimte dient ingenomen te worden voor een periode van 1 kalenderjaar waarbij via uw logo een
rechtstreekse hyperlink gemaakt wordt naar uw eigen website.
Kostprijs van deze publicatie werd vastgelegd op
1. 1.200 € per kalenderjaar : hierbij is inbegrepen
- Uw logo 3x2 cm vast op de hoofdpagina met link naar uw site …
- Bij elke mailing naar de clubs en organisatoren van wedstrijden wordt uw logo mee verzonden
Dit is ± 6 x per jaar
2. 2.000 € per kalenderjaar : hierbij is inbegrepen
- Uw logo 5,5x3,5 cm vast op de hoofdpagina met link naar uw site …
- Bij elke mailing naar de clubs en organisatoren van wedstrijden wordt uw logo mee verzonden
Dit is ± 6 x per jaar
- Uw logo vast op de Startpagina van ons Facebook
Bij elke verzending via ons Facebook wordt uw logo mee verzonden
Dit is minimum 1x per week tijdens het officiële zomerseizoen van eind maart tot ± half oktober
Statistisch gezien heeft onze website tijdens het zomerseizoen van half maart tot en met begin oktober
maandelijks een gemiddelde van ± 40.000 bezoekers en tijdens de winterperiode ± 25.000.
Verzendingen gebeuren naar 63 clubs en ongeveer 1.300 competitieve ruiters.
Indien u interesse heeft voor dergelijke publicatie op onze website vragen wij u bijgevoegd formulier zo vlug
mogelijk over te maken aan ons secretariaat. U zal dan een bericht krijgen voor de betaling van de
overeenkomst en zodra wij deze binnen de afgesproken termijn ontvangen wordt de publicatie toegewezen.
De aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst.
Uiteraard worden de bedragen aangepast volgens het aantal maanden van het lopende jaar.

Sportieve groeten,
Namens de Raad van Bestuur K.R.
De secretaris-generaal
Jean-Marie Van Loo

Kempische Regionale vzw
Secretariaat : Albertkanaalstraat 67, 3511 Hasselt
Tel en Fax : 011/ 85.16.62
GSM
: 0498/29.92.07
Website : http://www.kempischeregionale.com
E-mail
: kempreg@telenet.be
Bank : Paribas-Fortis : BE 40 2350 0727 0463
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECLAME PUBLICATIE
OP WEBSITE vzw KEMPISCHE REGIONALE

Ik wens in te schrijven voor de reclame publicatie op de Hoofdpagina op de website van de vzw
Kempische Regionale voor het kalenderjaar 2018 :
O

voor het bedrag van 1.200 €.

O

voor het bedrag van 2.000 €.

Deze aanvraag samen met uw logo zo vlug mogelijk overmaken aan het secretariaat vzw K.R. zodanig
dat wij zo vlug mogelijk de nodige schikkingen kunnen treffen.
Wij sturen u dan de factuur voor betaling en zodra deze geregeld wordt is de overeenkomst definitief.

Datum : ……………………………

Handtekening verantwoordelijke

Ontvangst K.R. : datum ………….
Jean-Marie Van Loo
Secretaris-generaal K.R.

