FINTRO LIEGE 10K
ZONDAG 6 oktober 2019

STANDRUIMTE

Fintro Liège 10K
•
•
•

•
•
•

Datum: zondag 6 oktober 2019
Start / Finish : Hall Omnisports de la Constitution (Boulevard de la Constitution 82, 4020 Luik)
Programma: 8u30 afhalen deelnamepakket & start daginschrijvingen
9u15 Alpro Kids Run 1 km (4 tot 12 jaar)
9u45 Fintro Liège 5 km
10u30 Fintro Liège 10 km
Parcours: de parcours zijn beschikbaar op onze website www.fintrorunningtour.be.
Er komen meer dan 2.000 lopers aan de start.
We verwachten meer dan 3.000 toeschouwers.

Wil je graag met je bedrijf of vereniging aanwezig zijn op Fintro Liège 10K? Dat kan! Reserveer vandaag
nog standruimte vlakbij start- en aankomst in de Hall Omnisports de la Constitution. Deze ruimte kan je
gebruiken om lopers en sympathisanten te ontmoeten.
Praktische informatie:
• Opbouw: zondag 6 oktober vanaf 07.00u
• Afbouw: zondag 6 oktober vanaf 16.00u
• Enkel visibiliteit van het bedrijf of de vereniging is toegelaten. Mogen wij vragen de exacte naam
of tekst vooraf aan ons door te geven.
• In de tent kan je gadgets, borstnummers... verdelen. Commerciële activiteiten of sampling aan
voorbijgangers zijn niet toegestaan.
• Togen, frigo’s... zijn niet toegelaten. Jullie kunnen drank- en foodbonnetjes vooraf bij ons
aankopen aan gunstige tarieven. De cateringwagens bevinden zich in de onmiddellijke
omgeving van de bedrijvenstandruimte.
Reserveren kan via bijgevoegd formulier tot 15 september. De beschikbare oppervlakte is beperkt.

FINTRO LIEGE 10K
ZONDAG 6 oktober 2019

BESTELFORMULIER

Reserveer je bedrijfsruimte op Fintro Liège 10K – zondag 6 oktober
2019
In te vullen in drukletters en aankruisen waar nodig a.u.b.
FINTRO LIEGE 10K – zondag 6 oktober 2019

Naakte oppervlakte:

5m X 5m

25 m²

€ 300

10m X 5m

50 m²

€ 600

Naakte oppervlakte + tent met vloer:

5m X 5m

25 m²

€ 700

10m X 5m

50 m²

€ 1400

Bijkomend:
elektriciteitspunt (= 16A – 220V – 3500 Watt):

X € 125 =

toiletunit:

X € 95 =

stoelen:

X

rechthoekige tafel (= 180cm X 75cm):

X € 10 =

hoge tafel:

X € 50 =

€5=

TOTAAL:

Alle prijzen zijn exclusief btw.

Gelieve dit formulier volledig ingevuld en getekend terug te mailen
naar sebastien.bours@golazo.com uiterlijk 15 september 2019.

