
Beste, 

Wij hopen dat jullie vorig jaar op de AAROVA RALLYSPRINT in Oudenaarde een fantastische, 
unieke en aangename dag hebben beleefd, samen met vele andere collega-ondernemers en 
de organisatie ‘Rally Dream’.

Ook dit jaar zijn we opnieuw van de partij en nodigen we jullie graag uit voor een nieuwe editie. 

Het concept is min of meer hetzelfde gebleven. In de tent zal er wat meer plaats zijn, 
dit zal een comfortabeler gevoel geven en zal het netwerken nog aangenamer maken. 
Na de rally en de prijsuitreiking zullen ‘DJ Daddy Cool & DJ Koen Oudenaarde’ zorgen voor 
een grandioze party. 

Voorafgaand aan de rally op zondag, gaan we ook dit jaar een spetterende afterwork party op 
vrijdag organiseren.  Diegene die er vorig jaar bij waren, zullen hier best leuke herinneringen 
aan over gehouden hebben.   We bouwen ook voor de afterwork party verder op het succes 
van vorig jaar en zorgen voor nog meer publiciteit. Top of the bill wordt “Yves Deruyter” 
die overal bekend is voor de topfuiven. Iets nieuws is dat er op zaterdagavond door de 
organisatoren van de Rally een voorstelling van de piloten georganiseerd wordt op de markt 
in Oudenaarde.

Wij willen jullie er natuurlijk ook graag bij als partner van dit mooie en grootse evenement.           
Met +700 VIP  genodigden op zondag groeien we zo naar één van de belangrijkste (netwerk)
evenementen in het Oudenaardse. De afterwork party gaat door op vrijdagavond 13 
september vanaf 17h, de AAROVA rallysprint met het VIP dorp op zondag 15 september.

De VIP-pakket formules kan u vinden op de achterzijde van deze brief

Iemand van ons team zal je eerstdaags contacteren om te bespreken of we jullie opnieuw als 
partner in één van deze formules mogen inschrijven. U kan ook rechtstreeks met ons contact 
opnemen via het e-mail adres: info@rallydream.be

Wij kijken er alvast naar uit.  

Alvast dank bij voorbaat,
Met vriendelijke groeten, 

Het Rally Dream Team :

Davy Cnudde, Tom Blockeel, Kurt Vandeputte, Harald De Brabander, 
Yves Cousaert, Bart Vanden Hende, John Lampens, Jeroen De Steur, 
Vincent Deprez, Dieter Vanhaverbeke, Michel van Welden en Tim Van Parijs
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150 € 300 € 550 € 1000 €
In    

Samenspraak

Logo website + link naar 
eigen website. X X X X X

Logo op LED scherm 
N60 (1 maand voor de 
rally)

X X

Logo op LED scherm 
(tent) gedurende het 
hele weekend

x (1/4) x (1/4) x (1/2) x (1/1) x (1/1) dubbel

Filmpje op LED scherm 
(tent) gedurende het 
hele weekend

X

Logo op LED scherm 
(terrein) op zondag x (1/4) x (1/4) x (1/2) x (1/1) x (1/1) dubbel

Filmpje op LED scherm 
(tent) op zondag X

Logo op de spandoek 
aan de ingang van de 
tent

x (1/4) x (1/4) x (1/2) x (1/1) x (1/1)

Herasdoek langs de 
toegang naar het terrein X X

Promostand op het 
terrein, indien gewenst X

Exclusiviteit in de sector 
indien gewenst X

Placemats op tafels X X X

Gereserveerde 
zitplaatsen 4 8 >15

Niet-gereserveerde 
zitplaatsen 2

VIP ticket incl. 
Toegangsticket rally 2 4 8 >15

Toegangsticket 
AfterWork party 4 4 10 20 >20

Mogelijkheid tot 
aankoop extra VIP- 
kaarten

X X X X

Mogelijkheid tot 
aankoop drankkaarten 
op factuur

X X X X X

Mogelijkheid tot 
aankoop bijkomende 
toegangstickets voor de 
rally

X X X X

Mogelijkheid tot 
speciale voorwaarden X

1


