Sponsorbrochure CSI Houten 2022
CSI Houten is het enige internationale paardensportevenement in de provincie Utrecht!
In deze sponsorbrochure bieden we u een aantal pakketten aan om dit bijzondere evenement te
ondersteunen en dit evenement biedt uw een uitgelezen kans om uw bedrijf te presenteren.
Wanneer u een VIP tafel reserveert heeft u een fantastisch uitzicht op de sport, maar ook is de VIP tent
een uitermate geschikte plek om te netwerken, een uitgelezen platform voor relatiebeheer!
CSI Houten staat volop in de belangstelling van de media. U kunt profiteren van deze publiciteit door
uw naam te verbinden aan ons evenement. Er zijn diverse hieronder beschreven mogelijkheden,
maatwerk is uiteraard ook mogelijk.

Voor meer informatie neem contact op met Vivian van der Maat: 06-10733873

Fortweg 13 | 3993 LX Houten |T. 06-10733873 | E. info@csihouten.nl | www.csihouten.nl

Facts & Figures CSI Houten
Om u een compleet beeld te geven van wat CSI Houten u en uw
bedrijf te bieden heeft, vindt u op deze pagina de facts and figures
van de voorgaande editie en wat er komende editie op het
programma staat.

Het evenement
- CSI Houten is een niet gesubsidieerd evenement.
- Diverse exposanten uit binnen- en buitenland.
- Ruim 300 stallen met zowel nationale als internationale sportpaarden.
- Een gezellig strodorp.
- In Grand Café Tante Fie kan er genoten worden van een heerlijke lunch en
diner.
- Een snackbar voor friet, broodjes en snacks.
- De tent: Pop up restaurant met Utrechtse topchefs met zicht op de piste.
- Een Kids corner met een springkussen en meer vertier voor kinderen.

Entertainment
- Er kan genoten worden van een sfeervolle saxofonist
- Op vrijdag- en zaterdagavond is de feesttent op het Mannoplein
“de plek” waar je de dag gezellig wilt eindigen.
- De feesttent op het Mannoplein biedt een podium aan diverse
artiesten en DJ’s die de bezoekers van een gezellige avond zullen
voorzien.
Media
- De livestream van ClipMyHorse trok 10.670 kijkers.
- De mobile app Stream Views trok 21.622 kijkers.
- De livestream is bekeken in 14 verschillende landen.
- De CSI Houten instagram pagina heeft 720 volgers en bereikt
gemiddeld 4000 accounts.
- CSI Houten heeft inmiddels 800 pagina-vind-ik-leuks.

Paardensport
- Verzekerd van 4 dagen topsport!
- 15 springrubrieken met geweldige springsport op (inter)nationaal top niveau.
- Het totale prijzengeld van de editie 2021 stond op € 78.400.
- Twee Longines ranking proeven
- Tijdens de eerste editie van CSI Houten won Siebe Kramer met Evermeta de Anemone Horse
Trucks Grand Prix. Hij reed een foutloze barrage in maar liefst 36.12.

VIP Restaurant CSI Houten 2022
Tijdens CSI Houten staan er twee geweldige Utrechtse sterrenchefs
klaar om u te voorzien van een geweldige a la carte lunch en diner.

Chef-kok Frans van Wieren heeft 40 jaar traditionele
Franse gerechten geserveerd in zijn Bistro Chez
Jacqueline dat gevestigd was in hartje Utrecht. Waar
Frans vele bekende personen zoals o.a.
Burgermeester Jan van Zanen, Anton Geessink,
André van Duin, Bruce Springsteen en ga zo maar
door. Het is met recht een van de beste en
bekendste chef-kok van Utrecht.

Chef-kok Leon Mazairac stond ruim 10 jaar aan het roer
van zijn restaurant Podium onder de Dom in Utrecht.
Leon heeft enige tijd als chef-kok bij Bernie’s Beach Club
gewerkt en in 2020 ruilde hij Zandvoort in om terug te
gaan naar zijn stad Utrecht. Tegenwoordig werkt Leon als
chef de cuisine bij Grand Hotel Karel V en maakt hij met
veel enthousiasme prachtige gerechten aan de hand van
lokale producten.

Platina Sponsor
1.45 Longines ranking proef CSI 2** op vrijdag
Finale medium tour 1.40 zaterdagavond

Gouden Sponsor
CSI* Grote Prijs
Zondagmiddag

Zilveren Sponsor
Rubriek sponsor Donderdagavond
CSI** Big tour

Bronzen Sponsor

Koperen Sponsor

Sponsor

Rubriek sponsor CSI** of CSI*

€ 1000,- / 750,Tijdens de rubriek die u sponsort krijgt u
één dagdeel een tafel in ons VIP paviljoen
voor 2 personen incl. een hapje en een
drankje
Mogelijkheid tot het plaatsen van een
hindernis en een reclamebord (1x5 meter)
Consumptiebonnen te besteden voor de
reguliere horeca tijdens uw bezoek aan CSI
Houten
Uw logo op het grote scherm aan de piste

Uw logo op de online en geprinte startlijst
van de betreffende rubriek
Omroep speakertest tijdens de rubriek

€ 500,-

€ 350,-

Consumptiebonnen te besteden voor de
reguliere horeca tijdens uw bezoek aan CSI
Houten

Consumptiebonnen te besteden voor de
reguliere horeca tijdens uw bezoek aan CSI
Houten

Uw logo op het grote scherm aan de piste

Uw logo op het grote scherm aan de piste

Uw logo op de online en geprinte startlijst
van de betreffende rubriek, uw logo op
onze website met een link naar uw website

Uw logo op de online en geprinte startlijst
van de betreffende rubriek, uw logo op
onze website met een link naar uw website

Omroep speakertest tijdens het evenement

Uw bedrijfsnaam zal worden omgeroepen
tijdens het evenement

Mogelijkheid tot het plaatsen van een
hindernis of reclame bord

*Hindernis zichtbaar in minimaal twee
rubrieken per dag

VIP tafels

Standruimte

€ 2.750,-

€ 750,-

VIP tafel met 4 stoelen gedurende 4 dagen.

Pagodetent 5x5 meter incl. vloer en stroom voor 4
dagen.

Inclusief a la carte lunch & diner champagne, bier, wijn, fris,
warme dranken, binnenlands- en buitenlands gedistilleerd

Indien u een stand reserveert kunt u gebruik maken van een gereduceerd
tarief op onderstaande opties

Bedrijfsnaam op onze website

Hindernis*, bord (1x5 meter) tijdens CSI Houten € 500,-

Omgeroepen tijdens de pauzes

Hindernis* tijdens CSI Houten € 400,-

Een losse stoel is € 200,- per dag.

Alleen reclame bord (1x5 meter) in de piste 4 dagen € 200,-

Informatie CSI Houten 2022
Alle bovengenoemde prijzen zijn excl. BTW

Het logo voor de uitingen van uw bedrijf ontvangen wij
graag vóór vrijdag 5 augustus in EPS en PNG formaat
per mail.

Heeft u een stand? Deze kan vanaf woensdag 10
augustus 15:00 opgebouwd worden.

De speakertekst die omgeroepen wordt dient u zelf aan
te leveren, deze ontvangen wij graag vóór vrijdag 5
augustus per mail.
Heeft u zelf een hindernis? Dan ontvangen wij deze
graag vóór vrijdag 5 augustus.
Heeft u zelf een bord? Dan ontvangen wij deze graag
vóór vrijdag 5 augustus.

Wilt u een hindernis of bord laten maken?
Graag contact opnemen met Vivian van der Maat via
het onderstaande e-mail adres.
Fortweg 13 | 3993 LX Houten |T. 06-10733873 | E. info@csihouten.nl | www.csihouten.nl

