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HOSPITALITY 
 
Outdoor Gelderland biedt op het gebied van hospitality aantrekkelijke faciliteiten waarin uw relaties als echte 
VIP´s ontvangen worden. De mogelijkheden treft u onderstaand aan. De basis van onze hospitality-
arrangementen ziet er als volgt uit:  
 
Hospitality-unit € 20.000,00 

 donderdag 15 juni tot en met zondag 18 juni 2023  
 unit 40 gasten per dag  
 25 VIP-parkeerkaarten per dag  
 exclusief catering en drankarrangement 

 
 

Hospitality-arrangement internationaal springen, senioren CSI-3 € 4.500,00 
 donderdag 15 juni tot en met zondag 18 juni 2023  
 gereserveerde hospitality-tafel / 6 personen  
 3 VIP-parkeerkaarten 

 

 inclusief lunch- en drankarrangement  
 

 

Outdoor Gelderland Lounge arrangement € 1.750,00 
 donderdag 15 juni tot en met zondag 18 juni 2023 
 2 personen toegang tot de Outdoor Gelderland VIP-Lounge 

 

 inclusief lunch- en drankarrangement  
 exclusief overige catering 

 

 
Outdoor Gelderland Dressage Night Lounge arrangement € 175,00 

 zaterdag 17 juni 2023 
 ontvangst 18.00 uur 
 1 persoon toegang tot de Outdoor Gelderland VIP-Lounge geplaceerd 

 

 inclusief drank- en hapjesarrangement  
 minimaal 2 personen 

 
 

Outdoor Gelderland Dressage Night arrangement € 1.000,00 
 zaterdag 17 juni 2023 
 ontvangst 18.00 uur 
 gereserveerde hospitalitytafel / 6 personen  
 inclusief drank- en hapjesarrangement  
 6 personen 
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ADVERTISING 
 
Outdoor Gelderland staat volop in de belangstelling van de media. Naast de ruim 25.000 toeschouwers melden 
zich ook veel journalisten en fotografen. Tevens geniet Outdoor Gelderland televisieaandacht van diverse 
televisiestations. U kunt profiteren van deze publiciteit door uw naam te verbinden aan het evenement. 
Onderstaand een aantal mogelijkheden: 
 
Rubriek  

 Naamgeving rubriek inclusief ledboarding hoofdpiste € 5.000,00 
 Naamgeving finale inclusief ledboarding hoofdpiste € 10.000,00 
 Naamgeving Grote Prijs inclusief ledboarding hoofdpiste € 20.000,00 

 
Ledboarding in hoofdpiste  

 Tijdens alle rubrieken wordt uw bedrijf gepresenteerd op de aanwezige 
Ledboarding in de hoofdpiste 

€ 5.000,00 
 

 
Boarding losrijpiste 

 

 Reclamebord (100 cm x 500 cm)  € 1.000,00 
 
Hindernis springparcours  

 Dagelijks in minimaal één rubriek per dag € 5.000,00 
 Toeslag plaatsing in grote prijs  € 5.000,00 

 
Naamskoppeling   

 Showblok of artiest op aanvraag 
 
Grootbeeldscherm  

 Commercial minimaal 4 x per dag op het in de hoofdpiste opgestelde grootbeeldscherm € 1.500,00 
 

 
Vlaggenmasten met eigen vlag  

 Per 6 stuks € 1.500,00 
 
Banner  

 Plaatsing banner / logo op website € 1.000,00 
 
Communicatiepakket   

 Logo op aankondigingsborden / 200 posters 
 Logo op megabordbusters / 4 langs provinciale wegen 
 Logo op voorpagina huis aan huis krant / oplage 20.000 stuks 
 Logo op megabordbuster scorebord tijdens Outdoor Gelderland 
 Logo op advertenties 
 Logo op toegangstickets 

€ 5.000,00 
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