
PACKAGE MERK

Het British Car Meeting Concept :

WAT ?
Een exclusief evenement voorstellen dat aan de Engelse wagens ingewijd is , zowel voor nieuwe als oude wagens,  en professionelen, klanten, ver-
kopers van onderdelen, clubs en amateurs bijeenbrengen rond deze gemene passie.

Het is  uniek in België. Het enige Europese equivalent  - buiten GB – vindt plaats in Morges, Zwitserland.

Het projeCt wordt meesterlijk geleid door een BCM commissie met samen leden van de Kiwanis – voor sommigen , organisatoren van de Rétro Mo-
bile de Stavelot in het verleden – en anderen, bekend voor hun bekwaamheden en waardevolle contacten in de auto-wereld.

WANNEER ?
Op het weekend van 18 en 19 juni 2022.

WAAR ?
In de Abdij en stad van Stavelot, dichtbij het circuit van Spa-Francorchamps.

HOE ?
Een plaats voor drie expositievoertuigen zal tot uw beschikking gesteld worden. De mogelijkheid bestaat uw eigen tonnelles te gebruiken (voor zover 
ze wit en in goede staat zijn). Neem contact met ons voor andere behoeften.

HOEVEEL ?
De plaats wordt aangeboden in ruil voor de uitnodiging van het grootste aantal clubleden tot het deelnemen aan onze British Car Meeting.

PROMOTIE ?
We zullen voor een multikanalen communicatie rond de British Car Meeting zorgen. Met onder andere een Facebook pagina die recent gecreëerd 
werd en die al veel interesse genereert, een website, radio spots, veel papierwerk dat door onze team uitgedeeld  wordt in alle beurzen en ten-
toonstellingen (Interclassics, Essen, Gent, Retromobile Parijs, Autosalon,...)

OPTIES ?
- Fles Champagne : 30  €
- Inschrijving voor BCM uitstapjes : 55  € per persoon
- Witte prieel 6x4m : 300 €
- Persoonlijke teller :  350  € (Bewaard na het evenement)
- Spécifieke verzoeken : op bestek

www.britishcarmeeting.be
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