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Bijlage 1

Hoe kan de verkiezing 'Mister & Miss BeNeLux Adventure' een commercieel rendement betekenen voor uw
zakelijke activiteiten ?

Beste,
Omdat er in België geen één verkiezing is zowel voor de heren als voor de dames, organiseren wij dit jaar de
'Mister & Miss BeNeLux Adventure'. Het zal een selectie van niveau worden, waar naast uiterlijk en
uitstraling, ook persoonlijkheid centraal staan.
Het belooft een uniek spektakel te worden. Naar aanleiding van deze verkiezing zijn wij momenteel ook naar u
op zoek als (hoofd)sponsor.
We hebben voor u een promotiecampagne uitgewerkt die een zeer grote respons zal uitlokken, en dat voor
een minimale bijdrage van uw kant.
In deze map staan alle details beschreven van het geheel. Wij vragen u om aandachtig de verschillende punten
te lezen. Op die manier zal u merken dat u als (hoofd)sponsor niet enkel commercieel rendement uit deze
verkiezing kan halen, maar ook een duidelijk imago-signaal kan geven.
Wij danken u alvast voor uw tijd en moeite, en kijken nu reeds uit naar een - zonder twijfel - prettige
samenwerking.

Met vriendelijk groet,

Guy Coppens
Organisator 'Mister & Miss BeNeLux Adventure'
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1. Wat houdt de 'Mister & Miss BeNeLux Adventure' verkiezing in?
De bedoeling van de 'Mister & Miss BeNeLux Adventure' verkiezing is niet om als de zoveelste verkiezing in de
rij naar buiten te komen, maar wel om drie sterke winnaars en winnaressen te verkiezen die een combinatie
hebben van :
* een aantrekkelijk uiterlijk
* een sterke persoonlijkheid
* verbale capaciteiten
* de nodige portie lef en ambitie om het te maken in hun interessesfeer
Kortom... ' mannen en vrouwen van deze tijd' die hun wereld kennen!
Uiteraard zijn uiterlijk en présence van groot belang, maar ook het verbaal contact met de jury zal een
eindbeoordeling sturen.

2. De verkiezingsshow
Wat ?
De show zal uit verschillende onderdelen bestaan. Het wordt een combinatie van :
* défilés
* andere leuke verrassingen !
De kandidaten worden beoordeeld door een professionele jury, een jury van Missen & Misters maar hebben
reeds punten verzameld door sms-televoting en punten van de organisatie. De som van al deze punten zal
bepalen wie als winnaar uit de bus komt.
Waar?
We hebben gekozen voor een locatie die al meerdere verkiezingen en organisaties op haar naam heeft,
Salons Mantovani Doorn 1, 9700 Oudenaarde.
Wanneer ?
Dinsdag 30 April 2019 met aanvang om 20.00u
Inkom bedraagt : Gold tafel : € 79,00 - Silver tafel : € 29,00 en Bronze zitplaats : € 19,00

3. De kandidaten - kandidates
Zoals dat een professionele verkiezing betaamt, zullen de kandidaten en kandidates afkomstig zijn van België,
Nederland en Luxemburg.
De casting zal plaats vinden op een locatie in België (Drongen).

4. Promotiecampagne
Omdat wij op een professionele manier naar buiten willen komen, zal de verkiezing gepaard gaan met een
heuse promotiecampagne via twee kanalen, enerzijds een promotiecampagne, anderzijds de verkiezingsshow.

U kunt kiezen uit deze twee mogelijkheden:
• U kan als sponsor een prijs naar keuze schenken, of minstens € 250,00 overschrijven. Als return mag u
dan een plaats verwachten op onze website.
• U kan ook hoofdsponsor worden van de verkiezing en een prijs wegschenken van € 2000,00 cash of
prijzen in natura met een waarde van € 2000,00.
Als return mag u dan een plaats verwachten op onze website met link naar uw website. Hieronder kan u
nalezen welke return u mag verwachten als hoofdsponsor.
Indien u zelf nog extra's wil, kan dit altijd besproken worden met de organisatie.
1. Flyers

Het aantal flyers wordt berekend op 50.000 stuks. Daarop wordt u als hoofdsponsor
vermeld met uw logo. Deze flyers worden door een promoteam in de 3 landen uitgedeeld.
Ook in alle mails die door de organisatie worden verstuurd zal als bijlage de flyer terug te
vinden zijn.

2. Affiches

Onze affiches zullen op dezelfde manier gedrukt en uitgedeeld worden als onze flyers. Ook
hier wordt u als hoofdsponsor vermeld met de 24 finalisten van onze verkiezing. Onze
oplage is voorzien op 5000 stuks. Ook in alle mails die door de organisatie worden
verstuurd zal als bijlage de flyer terug te vinden zijn.

3. Website

www.mmbacontest.com
Op deze website worden de finalisten en de verkiezing uitgebreid aangekondigd.
Alle sponsors worden met logo opgenomen. Dit logo is dan met een link naar uw website.

4. Media

Bij iedere evenement dat voor radio,televisie of geschreven pers wordt voorzien, zal men
er steeds voor zorgen dat u als hoofdsponsor in de kijker staan.

5. Deelnemers
en hun
entourage

Uitzonderlijk in een promotiecampagne is dat alle finalisten, samen met vrienden en
kennissen, met groot enthousiasme zichzelf zullen promoten.
Daarnaast zal de mond-aan-mond bekendmaking van hun deelname er automatisch voor
zorgen dat niet alleen de verkiezing op zich, maar al de neven-evenementen veel aandacht
krijgen.
Alle finalisten zijn op die manier een promotie-team op zich.

5. De verkiezingsshow

Vermelding
door
presentator

Programma
magazine

Projectering
van naam en
Logo

Inkomkaarten

De presentator vermeld tijdens de verkiezingsshow uitdrukkelijk de naam en de
coördinaten van de (hoofd)sponsor.

De publiciteit van de hoofdsponsor wordt opgenomen in het programma magazine met
een A4-pagina, Full Color. Dit magazine wordt gratis bedeeld aan alle aanwezigen op de
verkiezingsshow. Ook de media ontvangen een exemplaar. De oplage bedraagt 2000 stuks.
Het logo van de hoofdsponsor wordt op groot videoscherm geprojecteerd, zowel voor,
tijdens, als na de show en de pauzes.

Als hoofdsponsor ontvangt min. 4 gratis inkomkaarten om deze schitterende
verkiezingsshow bij te wonen. Na de verkiezingsshow wordt u uitgenodigd op de receptie
met onze Mister & Miss BeNeLux Adventure - First Second Lady - Second Lady - first
Runner Up en Second Runner Up.

Indien u als (hoofd)sponsor zelf nog wensen heeft, zijn wij steeds bereid om naar uw voorstellen te luisteren
en deze te bespreken. We zullen dan in het mate van het mogelijke rekening houden met uw wensen !

Alvast bedankt en wij kijken reeds uit naar een prettige samenwerking.

Hoogachtend,
Het Comité Mister & Miss BeNeLux Adventure

