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Het eerste weekend van september was Roeselare de gaststad voor de zevende manche van het Belgisch
kampioenschap. Trots kunnen we terugblikken op een erg geslaagde wedstrijd. Maar er is meer… Naast
een manche voor het Belgian Rally Championship zal onze wedstrijd in 2018 ook deel uit maken van het
HRCR Old Stager kampioenschap. Met dit Brits MSA kampioenschap dat openstaat voor historische
voertuigen krijgen we de bevestiging dat ons evenement internationaal nog altijd hoog staat
aangeschreven!
Eveneens op 1 & 2 september 2017 vond de allereerste E rally Omloop van Vlaanderen plaats te
Roeselare, dewelke open stond voor Elektrische voertuigen, Plug In Hybrides en waterstofauto's. Een
primeur in België die erg goed ontvangen werd bij de invoerders, pers, stadsbestuur en toeschouwers.
Dat er een vervolg komt in 2018 zal u misschien al hebben opgevangen.
Hiermee willen we de ecologische wagens 'in the picture' plaatsen.
Met een samenwerking kan uw bedrijf zich profileren op beide markten. Laten we uw bedrijf volop in de
schijnwerpers plaatsen voor, tijdens en na onze wedstrijd. Uw merknaam wordt volop gepromoot op alle
drukwerk, op onze sociale media, in ons wedstrijdcentrum, bij deelnemers en toeschouwers. Profiteer
mee van de zeer ruime media aandacht voor onze 59ste ConXioN Omloop van Vlaanderen en tweede E
rally Omloop van Vlaanderen. Sporza zendt de zondag na de wedstrijd een reportage van 20 minuten uit.
Wij zorgen voor een verzorgde accommodatie en voor de ontvangst van uw genodigden. Klaar om samen
met uw gasten te genieten van een attractief evenement, om te midden een bruisende industriezone uw
netwerken uit te breiden?
Stel met ons uw sponsorpakket samen, waarbij volop rekening wordt gehouden met uw wensen.
We bieden u een uniek evenement aan op een prachtige locatie met een ruime delegatie van klassieke
wagens, huidige sportwagens en toekomstgerichte ecologische voertuigen.
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