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BE THERE !
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Deze VIP-formule voor de Sunset Airshow kost 185 euro excl. btw per persoon.
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tafels. Zo kunnen we alle gasten op gepaste wijze verwelkomen in een exclusief
kader.
VIP-formule Sunset Airshow: € 175,00 excl. BTW/persoon
Reservaties kunnen individueel gebeuren of op basis van gepersonaliseerde tafels.
Op deze manier kunnen alle gasten op gepaste wijze verwelkomd worden in een exclusief kader.
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PARTNERSHIPS
Unieke aanbieding: word als bedrijf een van de partners van de
International Sanicole Airshow!

Jet Team Partner Package
• Eén pagina in het programmaboekje
• Logo met link op de website
• Gepersonaliseerde VIP-tafel voor 12 personen
op vrijdag of zondag naar keuze
• Logo op banners, briefwisseling en enveloppen
Vermelding met logo op welkomstbanner VIP

€ 5000 excl. BTW

International Partner Package
• Eén halve pagina in het programmaboekje
• Logo met link op de website
• 6 VIP plaatsen op vrijdag of zondag naar keuze
• Vermelding bedrijfsnaam op welkomstbanner VIP

€ 2500 excl. BTW

Matadors Partner Package
• Eén vierde pagina in het programmaboekje
• 4 VIP plaatsen op vrijdag of zondag naar keuze
• Vermelding bedrijfsnaam op welkomstbanner VIP

€ 1250 excl. BTW

OVERZICHT & PRIJZEN (EXCL. BTW)
Hieronder vind je een overzicht van alle packages en vipformules voor de International
Sanicole Airshow en de Sanicole Sunset Airshow.
Naast deze VIP-formules bieden we uiteraard ook standaard toegangstickets,
tribuneplaatsen of ‘Friends of Sanicole’-plaatsen aan. Een standaard toegangsticket
geeft je toegang tot het airshowterrein en de airshow. Een ticket voor een
tribuneplaats geeft je boven op je toegangsticket een zitje op de airshowtribune. Een
‘Friends of Sanicole’-ticket biedt je een tribuneplaats én open bar gedurende het hele
evenement!
Vrijdag 8 september 2017

Zondag 10 september 2017

-

€ 185,-

€ 185,-

€ 30,€ 60,€ 5000,€ 2500,€1250,-

ISA VIP formule
SSA VIP formule
Standaard toegangsticket
Friends of Sanicole ticket
Jet Team package
International package
Matadors package

€ 30,€ 60,€ 5000,€ 2500,€1250,-

CONTACTS
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E-mail: jan@sanicole.com
Gilbert Buekenberghs Airshow Coördinator
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Airshow Coördinator
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Telefoon: +32 (0)475 54 04 40
E-mail: jan@sanicole.com
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