
PACKAGE MERK

Het British Car Meeting Concept :

WAT ?
Een exclusief evenement, dat zowel aan nieuwe als oude Engelse auto’s gewijd is en professionals, klanten, verkopers van onderdelen, clubs en ama-
teurs, die deze passie delen, bij elkaar brengt. 
Het is een unieke belevenis in België. Het enige andere Europese equivalent, met uitzondering van Groot-Brittannië, vindt plaats in Morges in Zwit-
serland.
Het project wordt geleid door een BCM-commissie, samen met leden van de Kiwanis, waarvan sommige leden in het verleden de “Retro Mobile de 
Stavelot” organiseerden, alsmede met andere waardevolle bekende contacten uit de autowereld.

WANNEER ?
Gedurende het weekend van 20 en 21 juni 2020.

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

HOE ?
Wij hebben voor U een VIPformule samengesteld, zodat U alleen uw voertuigen dient te brengen en uw klanten dient uit te nodigen. 
-  Infrastructuur : 1 stand voor de presentatie van uw voertuigen (maximaal 4) en een 14m2 stertent (ongeveer 150m2) voor de ontvangst van uw 

gasten met « statafels », sofa’s, elektrische aansluitingen, ...
- Champagne : 10 flessen van het huis Derouillat met etiket « British Car Meeting » met speciale champagne glazen.
- BCM-uitstapjes : 10 inschrijvingen (voor zaterdag of zondag), roadbooks, ontbijt en lunch inbegrepen.
-VIP maaltijden : 10 maaltijden, die geserveerd worden in een van de zalen van de abdij van Stavelot 

HOEVEEL ?
De complete package kost 4.950,00€. Voor andere benodigdheden, die niet in de package inbegrepen zijn, kunt U altijd een beroep op ons doen. De 
winst zal geheel aan kinderprojecten ten goede komen.

PROMOTIE ?
Voor alle publiciteit rond de British Car Meeting dragen wij zorg.  Een Facebookpagina is reeds gecreëerd en wekt al veel interesse, verder is er een 
website, zijn er radiocommercials en worden overal flyers en informatiefolders op beurzen en tentoonstellingen (zoals Interclassics, Essen, Gent, 
Retromobile Parijs, Autosalon,...etc.) door ons team uitgedeeld.

OPTIES ?
- Extra fles Champagne :                                25,00€
- Extra inschrijving voor BCM-uitstapjes : 50,00€ per persoon
- Extra VIP maaltijd :                 40,00€
- Witte prieel 6x4m :   300E
- Persoonlijke teller :    350E (Bewaard na het evenement)
- Speciale verzoeken :   op aanvraag
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