12-15 m aa rt

Hospitality
			Arrangementen

The Dutch Masters is onderdeel van de prestigieuze Rolex Grand Slam of Show Jumping. Hiermee is
The Dutch Masters het vierde evenement in deze Grand Slam naast de drie ‘top concoursen ’ van de
wereld: CHIO Aken in Duitsland, CSIO Spruce Meadows ‘Masters’ in het Canadese Calgary en CHI Geneve
in Zwitserland. De absolute wereldtop is in ’s-Hertogenbosch van de partij. De ideale ambiance om het
zakelijk netwerk te versterken en uit te breiden.
SKYBOX

LOGE
Een loge biedt plaats aan 6 personen aan een gereserveerde VIP-tafel. Op donderdag-, vrijdag- en
zaterdagavond serveert Maison van den Boer een 3-gangen diner tijdens de diverse rubrieken.
Het diner en de lunch (sandwiches, warme items en salades en zondagmiddag een 3 gangen
lunch ) worden uitgeserveerd aan de logetafel.

Ontvang uw relaties in uw eigen skybox.
Mogelijk op donderdag, vrijdag, zaterdag en
zondag. Volledig ingericht en een mooi uitzicht
op de piste.

Loge vrijdag / zaterdag / zondag		
Loge donderdag / vrijdag / zaterdag / zondag
Loge donderdag 				
Dressuurloge donderdag/zaterdagmiddag

Donderdag / vrijdag / zaterdag / zondag
Prijs per skybox € 19.000,-

€ 8.000,€ 9.000,€ 1.500,€ 3.000,-

Alle loges zijn inclusief catering (lunch en/of diner, dranken en borrelgarnituur),
3 parkeerkaarten per dagdeel en exclusief BTW.
Er zijn tevens enkele loges en skyboxen beschikbaar voor bepaalde dagdelen indien u
niet het hele evenement aanwezig kunt zijn.
Voor meer informatie over beschikbaarheid: info@thedutchmasters.com

Exclusief catering en BTW voor 25 personen per dagdeel.

BUSINESS SEATS
STANDRUIMTE
Gereserveerde plaatsen met uitstekend uitzicht op de piste. Bij de Business Tribune
is een gemeenschappelijke bar aanwezig. Per 2 Business Seats ontvangt u 1 VIP pakeerkaart.
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

€ 110,€ 135,€ 210,€ 165,-

Prijzen zijn exclusief catering en BTW

Ruim 60.000 bezoekers waarderen de
combinatie van topsport en het gezellige en stijlvolle promodorp. De ideale
omgeving om producten te promoten
en te verkopen.
Stand voorzien van: Tapijt – wanden –
frieslijst – electra en 2 spots
Prijs € 125,- per m2 (excl. BTW)

CLUB INDOOR BRABANT
CLUB Indoor Brabant lidmaatschap biedt u per jaar voor 2 personen:
• Sponsorborrel op vrijdag tijdens The Dutch Masters in het VIP dorp
• Club Indoor Brabant diner voor 2 personen
• 2 VIP kaarten voor vrijdagavond in Skybox CLUB Indoor Brabant
• 2 VIP kaarten voor zondagmiddag (met o.a. de Rolex Grand Prix) in Skybox
CLUB Indoor Brabant met lunch
• De mogelijkheid extra Skyboxkaarten te bestellen op basis van beschikbaarheid
• VIP parking
• Uitnodiging voor de extra bijeenkomsten voor 2 personen
• Naamsvermelding op The Dutch Masters website (indien gewenst) met doorlink
naar eigen website
Kosten € 1.500,- per jaar
Voor meer informatie: info@thedutchmasters.com

Prijzen zijn exclusief BTW

EXPOSURE
The Dutch Masters staat volop in de belangstelling van de nationale en internationale media.
Miljoenen mensen volgen de spectaculaire wedstrijden op topniveau en komen daardoor in
aanraking met de partners van het evenement. The Dutch Masters biedt volop mogelijkheden
om uw bedrijf onder de aandacht de brengen van een breed publiek, bijvoorbeeld via de
opvallende LED boarding.
Voor meer informatie over de mogelijkheden: info@thedutchmasters.com

Het is ook mogelijk om alleen stand
ruimte te reserveren. Indien de standbouw zelf wordt verzorgd, geldt een
prijs van € 75 ,- per m2
(excl. standbouw en electra).
Voor nadere informatie en offerte:
stands@thedutchmasters.com

programma 2020
Donderdag 12 maart
17:00
21.00

FEI Dressage World Cup™ Grand Prix presented by RS2 Dressage, Dressuur Internationaal
Show Dressuur

Vrijdag 13 maart
12.00 Dressuur Internationaal, CDI 3* Grand Prix
16.00 Springen Internationaal, twee fasen
Avond
19:00 Gemeente ’s-Hertogenbosch Prijs, Springen Internationaal, progressief
20:45 VDL Groep Prijs, Springen Internationaal met barrage. Kwalificatie Rolex Grand Prix

Zaterdag 14 maart
09.00 Dressuur Internationaal, U25 Kür op muziek
11.00 Dressuur Internationaal, CDI 3* Kür op muziek
14:30 FEI Dressage World Cup™ Freestyle, Dressuur Internationaal, Kür op muziek
AVOND
19:00 Van Schijndel Bouwgroep Prijs, Springen Internationaal, Indoor Derby
21:00 Audi Prijs, Springen Internationaal met barrage. Kwalificatie Rolex Grand Prix

Voor defintieve tijden: www.thedutchmasters.com

(wijzigingen voorbehouden)

T 043 - 352 15 00 • info@thedutchmasters.com • www.thedutchmasters.com

Printed by Koninklijke Drukkerij Em. de Jong • Vormgeving: Studio Seef

Zondag 15 maart
09:30 Springen Nationaal, Pony’s met barrage
11.15 Show Kinderochtend
MIDDAG
13.00 BOREK Prijs, Springen Internationaal, Parcours op tijd
15.00 Rolex Grand Prix, Springen Internationaal met barrage. Rolex Grand Slam

