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Verbind uw naam aan hét top mensport 
event van Nederland
Welkom bij Driving Valkenswaard Internationaal 

(DVI). Vier dagen topsport in Valkenswaard. 

DVI biedt mensport op het hoogste niveau. 

In een prachtige omgeving; de terreinen van 

Exell Equestrian. Tijdens Driving Valkenswaard 

International betreden alle internationale topteams 

de piste voor de onderdelen dressuur, marathon en 

vaardigheid. Naast de individuele wedstrijden is DVI 

ook gastheer van de enige officiële landenwedstrijd 

voor vierspannen die Nederland mag organiseren.

Als sponsor van Driving Valkenswaard International verbindt u zich aan een jaarlijkse, internationale 

menwedstrijd van topformaat in een unieke sfeer. Gedurende de vier wedstrijddagen verwelkomen 

we zo’n 20.000 bezoekers uit de hele wereld. DVI biedt u de mogelijkheden en exposure die u mag 

verwachten van een internationaal topevent. Graag bekijken we samen met u de mogelijkheden van 

sponsoring, passend bij uw wensen en ambities. Denk bijvoorbeeld aan: 

• rubrieksponsoring;

• demonstraties en/of productverkoop in het sfeervolle Promo Village;

• VIP-hospitality en entertainment voor u en uw gasten;

• uitgebreide mogelijkheden voor branding van uw merk op het terrein en rond de wedstrijdpistes. 

Deze brochure biedt u een overzicht van sponsorpakketten en –mogelijkheden. Neemt u gerust 

contact op mocht u vragen hebben of persoonlijke wensen. We kijken graag samen met u naar de 

kansen!  

Hospitality voor VIP-sponsoren
Driving Valkenswaard International beschikt over een uitstekende hospitalityruimte voor VIP-

sponsoren (de VIP-suite) inclusief een spectaculair terras met prachtig uitzicht over de hoofdpiste en 

7 van de 8 marathonhindernissen. Vanzelfsprekend voorzien we u van comfortabele zitplaatsen en 

uitgebreide catering. U wordt ontvangen door kundige gastvrouwen en –heren. Uw auto parkeert u 

vanzelfsprekend op gereserveerde en bewaakte plaatsen. 

Sponsoring op maat? Vanzelfsprekend.
Buiten de in deze brochure getoonde pakketten is het natuurlijk ook mogelijk tailormade sponsoring in te richten geheel naar uw specifieke wensen. We gaan graag met u 

in gesprek om de mogelijkheden te bespreken.



4

Title sponsor
Tien (10) VIP-Suite kaarten voor donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag inclusief:

 De naam van uw organisatie wordt verbonden aan Driving Valkenswaard International 
(zie voorbeeld in de foto)

 Van 10.00-18.00 uur toegang tot VIP-Suite op de 1e verdieping van de Exell Equestrian 
clubhouse met balkonterras met uitzicht op het terrein

 Cateringservice inclusief eten en drinken gedurende de openingstijden van de VIP-Suite

 Hostess-service en toelichting driving-experts gedurende de openingstijden van de 
VIP-Suite

 Welkom bij de DVI party’s, drinks en events volgens programma* en op uitnodiging 

 Banners en vlaggen bij de entrée en op strategische locaties op het wedstrijdterrein 
(aan te leveren door de sponsor) gedurende het evenement

 Prominente publiciteit op de DVI-website (logo op de homepage, link naar eigen 
bedrijfspagina op de website van DVI en link naar eigen website), social media, flyer en 
vermelding door omroeper tijdens alle dagen van het evenement

 Mogelijkheid voor product en/of bedrijfspresentatie gedurende alle dagen van het 
evenement (in overleg)

 Mogelijkheid tot deelname in één van de team die deelnemen aan de Bike Challenge 
en de Tug of War (touwtrekwedstrijd)

 Bedrijfsuitje/teambuilding of relatieontvangst onder leiding van Boyd Exell bij Exell 
Equestrian voor 10 tot 20 personen

 VIP-behandeling op één (1) FEI-menswedstrijd in 2019 (inclusief toegang) voor 4 personen

 VIP-parkeren

 Mogelijkheid om losse VIP-Suite tickets te bestellen voor een dag naar keuze à € 150,- 
per persoon

€ 25.000,-
*  Tijdens de geprogrammeerde party’s en drinks die buiten de openingstijden van de VIP-Suite plaatsvinden zijn de drankjes en hapjes voor eigen rekening.
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Show sponsor
Acht (8) VIP-suite kaarten voor donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag inclusief:

 Van 10.00-18.00 uur toegang tot VIP-Suite op de 1e verdieping van de Exell 
Equestrian clubhouse met balkonterras met uitzicht op het terrein

 Cateringservice inclusief eten en drinken gedurende de openingstijden van de VIP-
Suite

 Hostess-service en toelichting driving-experts gedurende de openingstijden van de 
VIP-Suite

 Welkom bij de DVI party’s, drinks en events volgens programma* en op uitnodiging 

 Banners en vlaggen bij de entrée en op strategische locaties op het wedstrijdterrein 
(aan te leveren door de sponsor) gedurende het evenement

 Prominente publiciteit op de DVI-website (logo op de homepage, link naar eigen 
bedrijfspagina op de website van DVI en link naar eigen website) social media, flyer en 
vermelding door omroeper tijdens alle dagen van het evenement

 Mogelijkheid voor product en/of bedrijfspresentatie gedurende alle dagen van het 
evenement (in overleg)

 Mogelijkheid tot deelname in één van de team die deelnemen aan de Bike Challenge 
en de Tug of War (touwtrekwedstrijd)

 Bedrijfsuitje/teambuilding of relatieontvangst onder leiding van Boyd Exell bij Exell 
Equestrian voor 10 tot 20 personen

 VIP-parkeren

 Mogelijkheid om losse VIP-Suite tickets te bestellen voor een dag naar keuze à € 150,- 
per persoon

€ 20.000,-

*  Tijdens de geprogrammeerde party’s en drinks die buiten de openingstijden van de VIP-Suite plaatsvinden zijn de drankjes en hapjes voor eigen rekening.
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 Marathon sponsor
Acht (8) VIP-suite kaarten voor zaterdag én

Vier (4) VIP-Suite tickets voor twee (extra) dagen naar keuze inclusief:

 Uw naam verbonden aan de marathon op zaterdag dé publiekstrekker van DVI

 Van 10.00-18.00 uur toegang tot VIP-Suite op de 1e verdieping van de Exell 
Equestrian clubhouse met balkonterras met uitzicht op het terrein

 Cateringservice inclusief eten en drinken gedurende de openingstijden van de VIP-
Suite

 Hostess-service en toelichting driving-experts gedurende de openingstijden van de 
VIP-Suite

 Welkom bij de DVI party’s, drinks en events volgens programma* 

 Banners en vlaggen op strategische locaties op het wedstrijdterrein (aan te leveren 
door de sponsor) op zaterdag

 Publiciteit op de DVI-website (logo op de homepage, link naar eigen bedrijfspagina 
op de website van DVI en link naar eigen website) social media, flyer en vermelding 
door omroeper op zaterdag

 Mogelijkheid voor product en/of bedrijfspresentatie  op zaterdag (in overleg)

 VIP-parkeren

 Mogelijkheid om losse VIP-Suite tickets te bestellen voor een dag naar keuze à € 150,- 
per persoon

€ 15.000,-

*  Tijdens de geprogrammeerde party’s en drinks die buiten de openingstijden van de VIP-Suite plaatsvinden zijn de drankjes en hapjes voor eigen rekening.
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Vaardigheid (cones) sponsor
Acht (8) VIP-suite kaarten voor zondag én

Vier (4) VIP-Suite tickets voor twee (extra) dagen naar keuze inclusief:

 Uw naam verbonden aan de vaardigheids(cones)wedstrijd op zondag

 Van 10.00-18.00 uur toegang tot VIP-Suite op de 1e verdieping van de Exell 
Equestrian clubhouse met balkonterras met uitzicht op het terrein

 Cateringservice inclusief eten en drinken gedurende de openingstijden van de VIP-
Suite

 Hostess-service en toelichting driving-experts gedurende de openingstijden van de 
VIP-Suite

 Welkom bij de DVI party’s, drinks en events volgens programma* 

 Banners en vlaggen op strategische locaties op het wedstrijdterrein (aan te leveren 
door de sponsor) op zondag

 Publiciteit op de DVI-website (logo op de homepage, link naar eigen bedrijfspagina 
op de website van DVI en link naar eigen website) social media, flyer en vermelding 
door omroeper op zondag

 Mogelijkheid voor product en/of bedrijfspresentatie  op zondag (in overleg)

 VIP-parkeren

 Mogelijkheid om losse VIP-Suite tickets te bestellen voor een dag naar keuze à € 150,- 
per persoon

€ 10.000,-

*  Tijdens de geprogrammeerde party’s en drinks die buiten de openingstijden van de VIP-Suite plaatsvinden zijn de drankjes en hapjes voor eigen rekening.
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Dressuur sponsor
Acht (8) VIP-suite kaarten voor donderdag (dressuur tweespannen) en vrijdag 

(dressuur vierspannen) én Vier (4) VIP-Suite tickets voor twee (extra) dagen naar 

keuze inclusief:

 Uw naam verbonden aan de dressuurwedstrijden op donderdag en vrijdag

 Van 10.00-18.00 uur toegang tot VIP-Suite op de 1e verdieping van de Exell 
Equestrian clubhouse met balkonterras met uitzicht op het terrein

 Cateringservice inclusief eten en drinken gedurende de openingstijden van de VIP-
Suite

 Hostess-service en toelichting driving-experts gedurende de openingstijden van de 
VIP-Suite

 Welkom bij de DVI party’s, drinks en events volgens programma* 

 Banners en vlaggen op strategische locaties op het wedstrijdterrein (aan te leveren 
door de sponsor) op donderdag en vrijdag

 Publiciteit op de DVI-website (logo op de homepage, link naar eigen bedrijfspagina 
op de website van DVI en link naar eigen website) social media, flyer en vermelding 
door omroeper op donderdag en vrijdag

 Mogelijkheid voor product en/of bedrijfspresentatie  op donderdag en vrijdag (in 
overleg)

 VIP-parkeren

 Mogelijkheid om losse VIP-Suite tickets te bestellen voor een dag naar keuze à € 
150,- per persoon

€ 10.000,-

*  Tijdens de geprogrammeerde party’s en drinks die buiten de openingstijden van de VIP-Suite plaatsvinden zijn de drankjes en hapjes voor eigen rekening.
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 Hindernissponsor tijdens de marathon
Zes (6) VIP-suite kaarten voor zaterdag  én

Vier (4) VIP-Suite tickets voor twee (extra) dagen naar keuze inclusief:

 Tijdens het evenement uw logo/bedrijfsnaam met borden/banners en/of vlaggen 
(aan te leveren door de sponsor) prominent aanwezig bij de marathon-hindernis :
• Óf The Hill
• Óf Cherry Blossom

 Van 10.00-18.00 uur toegang tot VIP-Suite op de 1e verdieping van de Exell 
Equestrian clubhouse met balkonterras met uitzicht op het terrein

 Cateringservice inclusief eten en drinken gedurende de openingstijden van de VIP-
Suite

 Hostess-service en toelichting driving-experts gedurende de openingstijden van de 
VIP-Suite

 Welkom bij de DVI party’s, drinks en events volgens programma* 

 Publiciteit op de DVI-website (logo op de homepage, link naar eigen bedrijfspagina 
op de website van DVI en link naar eigen website) social media, flyer en vermelding 
door omroeper tijdens de marathon op zaterdag

 Mogelijkheid voor product en/of bedrijfspresentatie  op zaterdag (in overleg)

 VIP-parkeren

 Mogelijkheid om losse VIP-Suite tickets te bestellen voor een dag naar keuze à € 
150,- per persoon

€ 7.500,-

*  Tijdens de geprogrammeerde party’s en drinks die buiten de openingstijden van de VIP-Suite plaatsvinden zijn de drankjes en hapjes voor eigen rekening.
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Business 
Sponsor

Business Sponsor 
(in natura)

Sponsor VIP-
pakket

Vier (4) VIP-suite kaarten voor drie van de vier dagen 

naar keuze én Twee (2) extra VIP-Suite tickets voor 

een dag naar keuze inclusief:

Minimaal twee (2) VIP-Suite tickets voor drie van de 

vier dagen naar keuze inclusief:

Twee (2) VIP-Suite tickets voor drie van de vier 

dagen naar keuze inclusief:

€ 5.000,-

 Van 10.00-18.00 uur toegang tot VIP-Suite op de 1e 
verdieping van de Exell Equestrian clubhouse met 
balkonterras met uitzicht op het terrein

 Cateringservice inclusief eten en drinken gedurende 
de openingstijden van de VIP-Suite

 Hostess-service en toelichting driving-experts gedu-
rende de openingstijden van de VIP-Suite

 Welkom bij de DVI party’s, drinks en events volgens 
programma* 

 Tijdens het evenement twee (2) banners en vier (4) 
vlaggen op strategische locaties op het wedstrijdter-
rein (aan te leveren door de sponsor).

 Publiciteit op de DVI-website (logo op de homepage, 
link naar eigen bedrijfspagina op de website van DVI 
en link naar eigen website) en social media

 Mogelijkheid voor product en/of bedrijfspresenta-
tie op een van de dagen tijdens het evenement (in 
overleg)

 VIP-parkeren

 Mogelijkheid om losse VIP-Suite tickets te bestellen 
voor een dag naar keuze à € 150,- per persoon

 Van 10.00-18.00 uur toegang tot VIP-Suite op de 1e 
verdieping van de Exell Equestrian clubhouse met 
balkonterras met uitzicht op het terrein

 Cateringservice inclusief eten en drinken gedurende 
de openingstijden van de VIP-Suite

 Hostess-service en toelichting driving-experts 
gedurende de openingstijden van de VIP-Suite

 Welkom bij de DVI party’s, drinks en events volgens 
programma* 

 Tijdens het evenement één (1) banner en twee 
(2) vlaggen op strategische locaties op het 
wedstrijdterrein (aan te leveren door de sponsor).

 Publiciteit op de DVI-website (logo op de homepage, 
link naar eigen bedrijfspagina op de website van DVI 
en link naar eigen website) en social media.

 Mogelijkheid voor product en/of bedrijfspresentatie 
op een van de dagen tijdens het evenement (in 
overleg)

 VIP-parkeren

 Mogelijkheid om losse VIP-Suite tickets te bestellen 
voor een dag naar keuze à € 150,- per persoon

 Toegang tot VIP-Suite van 10.00-18.00 uur

 Cateringservice inclusief eten en drinken gedurende 
de openingstijden van de VIP-Suite

 Hostess-service en toelichting driving-experts gedu-
rende de openingstijden van de VIP-Suite

 Welkom bij de DVI party’s, drinks en events volgens 
programma

 VIP-parkeren

 Mogelijkheid om losse VIP-Suite tickets te bestellen 
voor een dag naar keuze à € 150,- per persoon

Dit pakket stellen wij op maat 
en in overleg met u samen  

€ 1.000,-

*  Tijdens de geprogrammeerde party’s en drinks die buiten de openingstijden van de VIP-Suite plaatsvinden zijn de drankjes en hapjes voor eigen rekening.
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Losse VIP-tickets 
(buiten de gepresenteerde sponsorpakketten). 

Per dag € 175,- per persoon

 Toegang tot VIP-Suite van 10.00-18.00 uur
 Cateringservice inclusief eten en drinken gedurende de 

openingstijden van de VIP-Suite
 Hostess-service en toelichting driving-experts 

gedurende de openingstijden van de VIP-Suite
 Welkom bij de DVI party’s, drinks en events volgens 

programma
 VIP-parkeren



Contactgegevens:

Driving Valkenswaard International

Exell Equestrian

Klein Schaft 5

5556 VJ  Borkel en Schaft (gemeente Valkenswaard)

www.drivingvalkenswaard.com

sponsoring@drivingvalkenswaard.com

Fotografie: Amy Mundell, Krisztina Horváth, Rinaldo de Craen


