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“Den Aftrap” 

Zo. 19 januari 2014  

 

   

POWERED BY SPORTMARKETINGBUREAU  SMB ORGANISATION 
 

 

 

Intro 

Beste voetbalvriend, 

 

Sinds november 2013 is de site Stayen 

de nieuwe thuishaven van 

sportmarketingbureau SMB 

Organisation. Deze multifunctionele 

topsportomgeving is een passende 

“match” voor ons Limburgs getint 

sportmarketingbureau en de “Heilige 

grond” biedt tevens extra inspiratie op 

het vlak van business en events! 

Zo leent onze kantoorruimte zich er  

ideaal toe om op bepaalde 

wedstrijddagen van STVV de deuren 

te openen en onze locatie om te 

dopen in een “Kanarie Skybox”. 

We hopen alvast dat we samen met u 

een gezellig en informeel namiddagje 

Stayen kunnen beleven!  

Sportieve groet, 

Geert Smets , 

Zaakvoerder SMB Organisation 

 

Lancering Kanarie Skybox! 
 
Op zondag 19 januari 2014 geven we 
de aftrap van de Kanarie Skybox! Die 
dag nemen de Kanaries het op tegen 
de mannen van ‘ Kuipje. KVC 
Westerlo is net als STVV één van de 
titelfavorieten waardoor deze match 
gebombardeerd wordt tot een ware 
topaffiche in de Belgacom League. 

De ideale wedstrijd voor “den aftrap” 
van deze nieuwe formule waar 
voetbal, “sportainment”& netwerking 
centraal staan. We trachten op deze 
momenten de grootte van de groep 
beperkt te houden tot een 10 à 15-tal 
personen om op die manier het 
woord ‘netwerking’ volledig tot z’n 
recht te laten komen. 

Op de volgende pagina kan u meer 
praktische info terugvinden i.v.m. de 
inhoud van onze nieuwe VIP formule! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sports Marketing Business 
 

De organisatie van de Kanarie Skybox is in 
handen van sportmarketingbureau SMB 
Organisation, i.s.m. STVV en de site Stayen 

Vestiging site Stayen 
Tiensesteenweg 168 bus 201 
B-3800  - Sint-Truiden 
 
www.smborganisation.be 
info@smborganisation.be 

       STVV vs KVC Westerlo 
 

 



 

 

 

 

  

Bij “den aftrap” van de eerste Kanarie 
Skybox mag u zich aan volgend 
programma verwachten : 

� 12.30u : Ondergrondse 
parkeergelegenheid. U wordt 
warm verwelkomd in de Kanarie 
Skybox (“White Room”) met 
apero & fingerfoods 
 

� 13.00u : Welkomstwoordje Geert 
Smets & special guest Leo Van 
der Elst. Aansluitend korte SMB 
bedrijfspresentatie : “Wat brengt 
2014?” 

 

� 13.30u : Spareribs à volonté & 
dessert  in het Grand Café 
 

 

U hebt steeds de keuze om de 

wedstrijd buiten vanop de VIP tribune 

te beleven of ze rustig en warm in de 

Kanarie Skybox bij te wonen. 

 

Aanmelden in de foyer! 
Na het ondergronds parkeren dient u 
zich aan te melden in de foyer (= op 
het gelijkvloerse, aan de fanshop, juist 
langs het Grand Café) Hier krijgt u uw 
VIP bandje. Vervolgens kan u de 
aanduidingen “White Room” volgen 
waar u warm verwelkomd wordt! 

VOLGENDE  

KANARIE SKYBOX  WEDSTRIJDEN 

� Zaterdag 15 februari 2014 
Dessel Sport 
 

� Zaterdag 29 maart 2014  
ASV Geel 
 

� Zaterdag 12 april 2014  
KAS Eupen 
 

� Zondag 27 april 2014  
Lommel United 
 

� 15.00u : Wedstrijd “STVV vs KVC 
Westerlo” vanuit de VIP tribune 

 

� 15.45u : Rust, tijd om bij te tanken 

 

� 16.00u : Tweede helft 

 

� 16.45u : Laatste fluitsignaal & after 
drink met Leo Van der Elst 

 

PRIJS & INSCHRIJVEN 

Prijs per persoon : € 150,00 (excl. btw) 
 
Gelieve voor vrijdag10 januari 2014 het aantal personen te bevestigen samen 
met uw facturatiegegevens. 
 
Kristof Pirlet  -  kp@smborganisation.be  -  0472 44 98 54 
 

WIN HET GESIGNEERDE BOEK VAN “DE ZOMER VAN MEXICO ‘86” 

Iedere aanwezige in de Kanarie Skybox maakt tevens kans om een 
gesigneerde boek “De zomer van Mexico ‘86”mee naar huis te nemen!  
 

TIMING  
“Kanarie Skybox” 
 

Voor de 1e editie van onze Kanarie Skybox zorgen we voor een leuk ‘extraatje’! 
Onze penalty held van Mexico ’86, Leo Van der Elst, zal die dag ook van de partij 
zijn in de Kanarie Skybox.  

Momenteel is Leo o.a. actief voor Club Brugge én is hij al enkele maanden door 
Vlaanderen aan het ‘touren’ met z’n theatervoorstelling “Met de ogen dicht”. 
Samen met Sporza commentator Ruben Van Gucht herbeleeft hij het 
legendarische Mexico ’86 op een heel eigenzinnige manier…  

Special guest : Leo Van der Elst 
 

Foto Eddy Kellens 


