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Enkele relevante 
gegevens uit het 
verleden  

• Wij rekenen jaarlijks op een 

gemiddelde van 6 .000  

betalende deelnemers en totaal 

me er  d a n  10 .000  bezoekers.  

• Gemiddeld 6 bloesempunten. 

•  Bijstand van gemiddeld 250  

v r i jw i l l i g e r s .  

• Genereerde de voorbije jaren 

een dotatie van +  75 .000  Euro 

voor ‘een hart voor Limburg’. 

• Concentra-media group  stelde 

i ed er  ja a r  voor  80 .000  

Eu ro  advertentieruimte ter 

beschikking in o.a. ‘ het belang 

van Limburg’ en de Gazet van 

Antwerpen’ Jet-magazine…. 

 

 

DIT JAAR 11E EDITIE 

 

 
INTRODUCTIE 

De ROTARY CLUB BORGLOON HASPENGOUW is gesticht in 2002. Info over het doel van deze vereniging en over 

haar leden vindt U op www.rotaryborgloon.be. Deze vereniging organiseert sinds haar ontstaan iedere jaar in de 

maand april de BLOESEMRING zijnde een Recreatief fiets -en wandel event tussen de Haspengouwse Bloesems. 

Info daarrond kan U vinden op www.bloesemring.be. Dit jaar gaan we voor de 11e editie ! 

Deze editie zal doorgaan op 04/05/2014. De Organisatie gaat ook nu weer opnieuw voor de Regio: Borgloon- 

Sint-Truiden m.b.t. de uitbouw van het parcours en de events ter plaatse. Voor deze 11e editie gaan we ook weer 

uit van FIETSEN, WANDELEN en een RUNNING-event ‘DE BLOESEMJOGGING’.  

 

 
ORGANISATIE 

EEN SAMENWERKING TUSSEN 
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   NIEUW 2014 

 
NIEUWE START EN AANKOMST 

Verplaatsing van het zwaartepunt van de actie van Borgloon naar Sint Truiden met start een aankomst aan de 

Belgische fruitveiling. 

 

 

 

MEDIA 

Nationale coverage van het event via Vlaanderen Vakantieland en MEER AANDACHT voor publiciteit en 

promotie in heel Vlaanderen o.a. via Toerisme Haspengouw, Het Belang van Limburg, RADIO2 en TVL. 

 

 

IMAGO 

Verfrissing en vernieuwing waarbij we de nadruk blijven leggen op “duurzaamheid en de actieve beleving van 

gezond recreatief sporten voor heel het gezin”.  We  maken er een GROEN & Clean event van. 

Als goed-doel koppelen we er de aankoop van een “Shelter BOX” van de Rotary aan vast. 

 

 

 

ANIMATIE 

Gedurende de ganse dag randanimatie: muziek, optredens, …. 

NIEUW op de 
Bloesemring 2014!  

Dit jaar organiseren we tevens de 

BLOESEMJOGGING doorheen de 

Haspengouwse velden. 
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Algemene 
professionele 
Voorwaarden!  

De Bloesemring is een initiatief van 

Rotary Club Borgloon-Haspengouw.  

Rotary Club Borgloon schenkt haar 

opbrengsten integraal aan diverse 

goede doelen. De organisatie is 

contractueel  enkel verantwoordelijk 

voor expliciet aangegane 

engagementen en dan nog 

maximaal ten belope van de 

overeengekomen prijs welke als 

tegenprestatie werd betaald.  Haar 

buiten-contractuele 

verantwoordelijkheid is zonder meer 

beperkt tot de dekking van haar 

verzekering.  Zij kan geen 

aansprakelijkheid dragen buiten 

haar sites, voor interferenties of 

tekortkomingen van derden of 

ingeval van overmacht. Partners en 

deelnemers dienen zich strikt te 

houden aan de verkeersregels en 

de richtlijnen van de organisatie. De 

overeengekomen vergoedingen zijn 

exclusief BTW en dienen op 

voorhand betaald te worden.  

 
 
Zichtbaarheid en naamsbekendheid creëren is voor bedrijven een permanente opdracht. Het digitale tijdperk 

zorgt voor opportuniteiten maar ook voor uitdagingen. De geëmancipeerde consument is reclamemoe en niet 

meer zo makkelijk te bereiken.  

Daarom geloven wij sterk dat mensen vooral op zoek zijn naar merken die hen een beleving aanbieden. 

Sportmarketing speelt daar op in door emoties en beleving te koppelen aan zichtbaarheid en 

naamsbekendheid voor uw bedrijf. SMB heeft een waardevol netwerk van sportclubs en eventorganisatoren. 

Wij zorgen voor de perfecte match tussen uw merk en de sportclub. Zo garanderen we u een waardevolle 

sportmarketingformule met een optimale return on investment. 

 
 
 

 
BEDRIJFSLEVEN/PARTNERS 
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Tailor made  

Wij geven de mogelijkheid aan de 

bedrijven om aan elk pakket te sleutelen. 

Zo trachten we elk bedrijf zo goed 

mogelijk tegemoet te komen naar wat de 

behoeften zijn. 

 
 
Hoofdpartner – titelpartner            (5000 Euro excl. BTW) 

 

 

- 500 gratis toegangskaarten ( inclusief alle boni ). 

- 50 voorbehouden parkeerplaatsen op de main-site. 

- Uw logo op al ons drukwerk. 

- Uw logo en vermelding van uw hoofdsponsorship in alle advertenties. 

- Mogelijkheid tot het plaatsen van publicitaire tools op alle sites. 

- Mogelijkheid tot het plaatsen van publicitaire tools op alle site. 

- Mogelijkheid om een ontvangstruimte op te zetten op de hoofdsite of op een locatie op het parcours ( af 

te spreken en samen uit te werken – maatwerk  ). 

- 25 VIP kaarten ( inclusief inschrijving, Champagne brunch, beschikbaarheid van Vespa’s en fietsen, 

parkingfaciliteiten, ….op een door ons bepaalde exclusieve site op het parcours ( vb Kasteel Ordingen ). 

- Mogelijkheid om samples of publiciteit ter beschikking te stellen van het publiek. 

- Gepersonaliseerde afspraken daarbuiten zijn mogelijk. 

 

 
MOGELIJKHEDEN 
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Tailor made  

Wij geven de mogelijkheid aan de 

bedrijven om aan elk pakket te 

sleutelen. Zo trachten we elk bedrijf zo 

goed mogelijk tegemoet te komen naar 

wat de behoeften zijn. 

 
 
Publicitaire sponsors          (maximaal 5 -  2500 Euro excl. BTW)
   

       

- 100 gratis toegangskaarten ( inclusief alle boni ). 

- Uw logo op onze advertenties. 

- Mogelijkheid om publiciteit te maken op het parcours. 

- Mogelijkheid om samples of publiciteit uit te delen aan het publiek. 

- Mogelijkheid om een eigen ontvangstruimte op te zetten op de main-site. 

- 10 VIP kaarten ( zie hoger ). 

 

 
MOGELIJKHEDEN 
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MOGELIJKHEDEN 

Tailor made  

Wij geven de mogelijkheid aan 

bedrijven om aan elk pakket te 

sleutelen. Zo trachten we elk bedrijf zo 

goed mogelijk tegemoet te komen naar 

wat de behoeften zijn. 

 
 
Publicitaire sponsors 2            (maximaal 10 -  1500 Euro excl. BTW)
         

- 50 gratis toegangskaarten ( inclusief alle boni ). 

- Uw logo op onze advertenties. 

- Mogelijkheid om publiciteit te voeren op het parcours. 

- Mogelijkheid om samples of publiciteit uit te delen aan het publiek. 

- 4 VIP kaarten ( zie hoger ). 

 

 

 

Organisatie van een in-house activiteit.      (750 Euro excl. BTW)

    

Wenst U in uw bedrijf of handelszaak een eigen actie te ontplooien en dat wij dat mededelen aan onze gasten 

zodat ze langs kunnen komen betaalt U hiervoor 750 Euro excl. BTW ( aanbeveling + publicitaire vermelding op 

de roadmap ). Wenst U een eigen bloesemsite op te zetten en toe te voegen aan het geheel zijn we bereid dit 

met U te bespreken en een deal op maat uit te werken. 
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MOGELIJKHEDEN 

Tailor made  

Wij geven de mogelijkheid aan de 

bedrijven om aan elk pakket te 

sleutelen. Zo trachten we elk bedrijf zo 

goed mogelijk tegemoet te komen naar 

wat de behoeften zijn. 

 
 
Verkoop van producten – Publicitaire stand     (500 Euro excl. BTW) 

Wilt U bij het vertrek of op onze sites iets verkopen of een stand op zetten betaalt U 500 Euro excl. BTW  voor een 

ruimte van maximaal 30m. Wij kunnen daarbij een tent voorzien tegen kostprijs. Opbouw en locatie volgens onze 

instructies. 

 

Vermelding op de roadmap.         (500 Euro excl. BTW) 

Mits betaling van 500 Euro excl. BTW vermelden we Uw bedrijf op de roadmap. 

 

 

Gepersonaliseerde toegangskaarten       (5 Euro/stuk excl. BTW) 

Wenst U voor uw klanten of personeel een pakket toegangskaarten te bestellen kunnen we deze 

gepersonaliseerd met uw logo, boodschap en of gegevens aanbieden vanaf 250 stuks ( inschrijving, boni en 

voorbehouden parking per 4 stuks ). 

 



 

8 

 

  

 
MOGELIJKHEDEN 

Tailor made  

Wij geven de mogelijkheid aan de 

bedrijven om aan elk pakket te 

sleutelen. Zo trachten we elk bedrijf zo 

goed mogelijk tegemoet te komen naar 

wat de behoeften zijn. 

 
 
Product sponsors ( tailormade )          

Hebt U producten die we kunnen gebruiken bij de organisatie ( food, drank, materiaal, drukwerk,  

samples …) staan we open voor een returndeal ( uit te werken op maat ).   

 

Unieke locaties. 

Wenst U een eigen site op te zetten op één van de exclusieve locaties die  we die dag op het parcours ter onze 

beschikking hebben kan ook hierover gesproken worden. ( Kasteel van Ordingen, Kasteel De Clee in Borgloon, 

…..). De mogelijkheden welke we aanbieden aan bedrijven zijn zoals U ziet zo mogelijk onbeperkt. Wij staan 

open voor maatwerkoplossingen. 
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LIMBURG FIETS  -EN WANDELPARADIJS 
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OPMERKINGEN 
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CONTACT 

 

SMB Organisation 

Site Stayen (Blok C) 

 Tiensesteenweg 168 bus 201 

 B-3800 Sint-Truiden 

 

 

Geert Smets  

Zaakvoerder 

 0032 (0)475 68 38 29 

gs@smborganisation.be 

 

 


