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Op vrijdag 19 augustus is het opnieuw 
wielerfestijn in de Kortrijkse binnenstad. 
We smijten het dit jaar over een andere 
boeg en trekken de kaart van het 
opkomende dames wielrennen. Het 
dames wielrennen zit volop in de lift 
en wij als bestuur van Kortrijk Koerse 
willen op die manier onze rijke traditie 
verderzetten. De eerste editie van Konvert 
Koerse Dames Elite 1.1 is een feit! Een offi  
ciële wedstrijd in lijn op de UCI kalender. 
Nadien volgen er nog lokale rondes waar 
u de rensters van dicht bij kan zien.

We verwelkomen jullie opnieuw in 
ons VIP-dorp op het Schouwburg om 
voor en na de aankomst van Konvert 
Koerse verder te feesten. Geniet van 
het terugzien van vele mensen na de 
vakantie bij een hapje en een drankje. 
Netwerk met de vele aanwezigen in een 
ongedwongen sfeer.

Noteer snel vrijdag 19 augustus in jullie 
agenda. Wij staan klaar om jullie te 
verwelkomen voor een onvergetelijke 
namiddag en avond!

VOORWOORD

Tot dan!

Alexander Lemayeur
Voorzitter Kortrijk Koerse
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KORTRIJK KOERSE
Grote ronde

38,5 km

Kulak

Finish

Laatste Oortje

Kapel Meulemeester

Zandbeekstraat

Beerbosstraat

Rollegemstraat

Manpadstraat

40,3 km

PARCOURS 
GROTE RONDE

KORTRIJK KOERSE
Lokale ronde

8,9 km

• Doorniksestraat 
• Doorniksewijk
• Toekomststraat
• Filips van de Elzaslaan
• Vierschaarstraat
• Burgemeester Gillonlaan
• Erasmuslaan
• Etienne Sabbelaan
• Ambassadeur Baertlaan
• Bad Godesberglaan
• Maandagweg
• Beekstraat
• Hugo Verriestlaan
• Wandelingstraat
• Veldstraat*
• Leeuw van Vlaanderenlaan*
• Groeningelaan*
• Vaartstraat *
• Plein
• Groeningestraat
• Onze-Lieve-Vrouwstraat
• Grote Markt
• Doorniksestraat

* aangepast

Finish
thv Schouwburgplein

Kulak klim

Vorige versie

8,6 km

PARCOURS 
KLEINE RONDE
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*visibiliteit logo op website, social media, schermen tent: WAARDE 350 euro

FORMULES
HOSPITALITY

*visibiliteit logo op website, social media, schermen tent: WAARDE 350 euro

 ’t groot verzet

2250 EURO
- 16 personen vip ticket

- 48 Konvert foodbons x 10 euro

- *Visibiliteitspakket

’t klein verzet

1275 EURO
- 8 personen vip ticket

- 24 Konvert foodbons x 10euro

- *Visibiliteitspakket
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Heb jij het sportiefste team 
van Kortrijk en omstreken? 
Neem het op tegen andere 
bedrijven uit de streek en ga 
voor ultieme roem. Net als 
het populaire programma 
zal je in een sportieve 
wedstrijd het beste van 
jezelf kunnen geven in 7 
disciplines. Inschrijven is 
mogelijk in teams van 3. 

CONTAINERCUP 
VOOR BEDRIJVEN

disciplines. Inschrijven is 
mogelijk in teams van 3. 

DE DISCIPLINES: 
- 1.500 meter lopen
- Monkey bars
- Golfen
- 1.000 meter roeien
- Schieten
- Bench press
- 3.000 meter fi etsen

Veel succes!
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Wedstrijd / Media
+ Grootte van het logo en frequentie naamsvermelding in verhouding tot andere formules
+ Vermelding van logo op digitale fl yer - affi che -
+ Vermelding van de naam van uw bedrijf / organisatie door de speaker gedurende de wedstrijd
+ Vermelding van uw logo op de website startboog, aankomstboog
+ Uw logo wordt vermeld op alle accreditaties / pasjes medewerkers
+ 4 gepersonaliseerde cyclonadars aan de aankomstzone
+ Vermelding van uw bedrijf / organisatie op sociale media; facebook, instagram, ....

Wedstrijd / TV
+ Plaatsing van uw logo op de ledwall thv aankomstzone Grote Markt te Kortrijk
+ Automagneten per sponsor op rode en groene vlag wagens
+ Vermelding van uw logo op de baanborden ter aankondiging van het evenement
+ Vermelding van uw logo op interviewpaneel bij de start zowel als aankomst
+ Vermelding van uw logo op podiumbackdrop
+ Vermelding van uw logo op de start- en aankomstportiek

Vip-zone
+ Vermelding van uw logo op de tafelstaanders van de receptietafels in de vip-zone
+ Volg met 2 personen in volgwagen de volledige wedstrijd
+ Vermelding van uw logo op de schermen centraal in de vip-zone
+ Vermelding van uw logo in de aankomstzone en de VIP-zone

FORMULE
EXCLUSIEVE 
PARTNER A
3500 EURO

- Vip
- 16 tickets konvert vip
- 48 konvert foodbons twv 10 euro

Wedstrijd / Media
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