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TAKE CENTER STAGE

“We hebben 31% groei gerealiseerd van onze bezoekersaantallen op onze grote events.  
Dat cijfer illustreert perfect de herontdekking van ons circuit.”

Elk seizoen trekt Circuit Zolder een groter publiek aan, van gezinnen tot high-end business klanten. Dat 
bewijst de 31% groei die we realiseerden dankzij onze grote events. Jong en oud komen dan genieten 
van een funfastic weekend op ons circuit. We maken het iedereen zo aangenaam mogelijk en bieden veel 
entertainment. Dat trekt aan. Veel bedrijven profiteren al van deze aantrekkingskracht met reclame-uitingen 
langs het circuit en boven de pitboxen. Deze plaatsen worden dan ook het meest gezien: door bezoekers, 
op foto’s in printmedia, TV-opnames …

De exposure mogelijkheden gaan verder dan de grote en duidelijke reclameborden. Zo kunnen bedrijven  
en sponsoren zich ook profileren en voorstellen met: 

• Banners
• Vlaggen
• Welkomstdriehoeken
• Advertenties in print
• Advertenties via online en Social Media kanalen

WORD NU ZELF DE ‘CENTER OF ATTENTION’ 

24 Hours of Zolder & American Festival NASCAR, het zijn maar enkele topevenementen die jaarlijks kunnen 
rekenen op een breed publiek dat komt van alle uithoeken van het land. Via mailings, persberichten, social 
media, website en video maken we deze evenementen bekend.  
U kan hoofdsponsor worden van deze evenementen en uw naam zien schitteren in al onze communicatie 
uitingen die verstuurd worden naar alle fans over heel België en daarbuiten. 

DE MOGELIJKHEDEN ZIJN EINDELOOS

Als hoofdsponsor krijgt u ook tal van toegangskaarten waar u uw eigen relaties of gasten vast een plezier 
mee kan doen. U kan ze dan als ware VIP’s uitnodigen op een van de mooie business locaties op  
Circuit Zolder. Met een exclusieve Grid Walk die uitsluitend voor uw VIP-gasten is opgesteld.  
U kan het zo gek niet bedenken.  

Wenst u meer informatie over onze sponsormogelijkheden contacteer ons, snel.
sales@circuit-zolder.be

Funfastic reclamemogelijkheden


