Beste Partner,
binnenkort hopen we u te mogen verwelkomen op het Rally-café op 02 oktober 2022 dat doorgaat
tijdens de Aarova Short Rally. Op vrijdag avond 30 september, is er de AfterWork party met enkele
top dj’s (oa Nina Black, Drezz, Dj Fré, Dj Boer Boerie en Dj Davy).
Volgende sponsormogelijkheden kunnen we u aanbieden voor het Rally Café op zondag, het is een iets andere
formule dan de voorbije jaren. (meer uitgebreide info over de reclamepakketten op de volgende blz)
Dream pakket Rally Café

€ 400.00 voor 4 pers (incl toegang rally en reclamepakket)

Dream Partner Rally Café

€ 600.00 voor 6 pers (incl toegang rally en reclamepakket)

Dream Partner plus Rally Café

€ 1000.00 voor 10 pers (incl toegang en reclamepakket)

Het Rally-Dream Feestterrein is gelegen langs een van de spectaculairste stukken van de klassementsproef
Oudenaarde van de Aarova Short Rally. U kan het servicepark gaan bezoeken, de voorbijrijdende rallywagens
bekijken en ondertussen genieten van food & drinks.
Praktisch:
Het terrein van Rally-Dream is te bereiken via de Pruimelstraat. Uw wagen kan U achterlaten op één van de
parkings vlakbij de ingang. Zondag 02 oktober is het terrein al toegankelijk vanaf 8u. Met het toegangsticket
voor de rally geraakt u tot op het terrein.
Het Rally café is open vanaf 11u. Hier kan U zich aanmelden en zal u een bandje ontvangen waarmee u toegang
heeft tot de tent. U geniet van het buffet (Pasta scampi / vol au vent) in samenwerking met Aarova.
Na het eten is er een Rode Neuzen dessert voorzien. (Rode neuzendag is ons goed doel van dit jaar).
Er is doorlopend achtergrond muziek in de tent. U kan genieten van de professionele presentator die de Rally op
een uitzonderlijke wijze van de nodige commentaar voorziet.
Vanaf 16u zijn Dj Daddy Cool en Koen Oudenaarde van de partij om dan stilaan toe te werken naar de After Party na
het einde van de Rally rond 19u.
Rond 19u30 is er dan de prijsuitreiking van de Aarova Short Rally 2022.
Hierna kan het feest dan losbarsten van de ondertussen roemruchte After Party.

Hopelijk tot binnenkort.
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Aanpassingen zijn mogelijk in overleg met de organisatie.
Het Rally-Dream team (Tom, Davy, Kurt, Harald, Bart, Dieter, Yves, Vincent, John,
Tim en Jeroen)

