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Geachte kandidaat partner,

Van 6 tem. 9 september 2018 gaat het Wereldkampioenschap Karting 2018 door bij Karting Genk. Het is van 
2011 geleden dat het WK karting op Belgische bodem plaatsvond en het is dankzij de professionele aanpak, het 
topcircuit- en de prachtige accommodatie, dat Karting Genk dit prachtig evenement opnieuw mag organiseren. 

Ongeveer 160 rijders van over de hele wereld nemen hieraan deel. De absolute top in de kartsport zal te 
bewonderen zijn tijdens spannende races, met name in de klasses KZ én KZ 2. Daarnaast zal ook Academy 
klasse van de partij zijn. Alsof dit nog niet genoeg is, zal ook de vijfde Historic Kart Cup plaatsvinden... Karts, 
motoren én deelnemers van weleer halen hun beauties onder het stof vandaan en zullen tijdens de week van het 
WK pronken én ronken op Genkse bodem. 

Gedurende het hele evenement zal er heel wat vertier zijn voor jong én oud. Het fun circuit zal open zijn, zodat er 
tijdens het evenement met huurkarts gereden kan worden.
Kortom: grandioos spektakel gegarandeerd... 

Bekijk hier de videoverslagen van het WK bij Karting Genk in 2011:
• Bekijk hier het videoverslag door Sporza
• Bekijk hier het videoverslag door VT4 (het huidige 

VIER) 
Om van dit evenement een groot succes te maken, willen we samenwerken met een aantal partners die kunnen 
meegenieten van het internationale én regionale karakter van dit evenement, de diverse marketinginspanningen 
en het hoge bezoekersaantal ervan.

De visibiliteit van uw onderneming zowel regionaal als nationaal verhogen?

Bekijk in dit dossier de mogelijke pakketten. Hebt u zelf een leuk idee voor een samenwerking? wij staan altijd 
open voor een ander voorstel. Wij kunnen deze samen met u bespreken en aanpassen waar mogelijk.

Alle partners krijgen toegang tot het VIP area aan start-finish (de beste plaatsen dus!), inclusief drinks, food, en 
véél beleving! Een ideale manier en een unieke kans om te netwerken in een sportieve setting. We kunnen hier 
nog niet veel over kwijt, maar de kans is groot dat u bekende gezichten spot!

WORLD 
CHAMPIONSHIP 
KARTING 2018!

WORD PARTNER VAN HET 
WK KARTEN 2018!

ONTDEK ONZE PAKKETTEN  VOOR PARTNERS!

http://sporza.be/cm/sporza/videozone/archief/MG_sportnieuws/MG_automotor/1.1102961
https://www.youtube.com/watch?v=4hCSWBIEpkw
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HET CIRCUIT

Het circuit in Genk werd in 1983 opgericht door Paul Lemmens. In 2005 kreeg het toenmalig circuit een grondige 
facelift zodat het aan de laatste technische specificaties voldeed en we grotere wedstrijden konden organiseren. 
Tegenwoordig draait het circuit in Genk al enkele jaren mee aan de top van de kartwereld.

adres: Karting Genk, Damstraat 1, 3600 Genk

DÉ SPRINGPLANK NAAR F1

Wat vele mensen niet weten is dat de kartsport in feite het vormingscentrum is voor toekomstige 
autosportrijders. Zo hebben toppers als Max Verstappen, Stoffel Vandoorne, Jenson Button, Fernando Alonso, 
Lewis Hamilton en Michael Schumacher geracet op ons wereldberoemde circuit.

WELKE DOELGROEP BEREIK JE ALS PARTNER?

Aangezien onze partnerships verder gaan dan enkel visibiliteit tijdens het WK en je het hele jaar bij Karting 
Genk ‘in the picture’ zal staan, is de doelgroep zeer breed. Wij krijgen jaarlijks zo’n 200 000 bezoekers over de 
vloer om te komen huurkarten of te komen kijken naar professionele races. Dit gaat van particulieren (vrienden, 
gezinnen, verenigingen,…) tot bedrijven (bedrijfsevents, teambuildings, meetings,…). 

Voor het WK mikken we op een bezoekersaantal tussen 
de 6000 en 10 000 personen. De piloten mét aanhang 
komen van over de hele wereld naar Genk, wat zorgt 
voor een enorme diversiteit en het internationale karakter 
van het event. Rekening houdend met onze geplande 
marketingcampagnes en social media efforts, zullen een 
groot aantal “leisure” bezoekers uit Limburg en omstreken 
komen.. Daarnaast verwachten we (kart)sportliefhebbers 
verspreid over de Benelux en zo’n 300 VIP gasten 
(voornamelijk bedrijven).

KARTING 
GENK 

HISTORIEK
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PARTNER 
PAKKETTEN

• VIP voor 4 personen, inclusief food, drinks, beats, VIP parking & more… + 
exclusieve gridwalk!

• Toegang WK voor 10 personen (gedurende het hele weekend)

• 5 tickets voor ‘Kart After Work’

• Vermelding in 2 WK gerelateerde posts via onze social media kanalen

• Uw bedrijf een volledig jaar op onze website: met tekst, een afbeelding, 
uw contactgegevens en een link naar uw website

• Uw logo 2x op onze partner wall in de VIP tent, deze zal nadien nog een 
jaar in de kijker gezet worden bij Karting Genk

• U mag 1 Beachvlag plaatsen aan de ingang van het terrein (tijdens het 
WK)

• Bannerruimte van 5 meter rond het circuit en dit voor een volledig jaar

• Uw logo op de WK flyers en posters 

SILVER
“SHINE BRIGHT”

€3.000

• VIP voor 2 personen, inclusief food, drinks, beats, VIP parking & more… + 
exclusieve gridwalk!

• Toegang WK voor 5 personen (gedurende het hele weekend)

• 2 tickets voor ‘Kart After Work’ naar keuze

• Vermelding in 1 WK gerelateerde post via onze social media kanalen.

• Uw bedrijf een volledig jaar op onze website: met tekst, een afbeelding, 
uw contactgegevens en een link naar uw website

• Uw logo 1x op onze partner wall in de VIP tent, deze zal nadien nog een 
jaar in de kijker gezet worden bij Karting Genk 

BRONZE
“CHAMPIONS ARE 

BRILLIANT AT THE BASICS”

€1.500

http://www.kartinggenk.be/nl/karting/event/detail/143/kart-after-work
http://www.kartinggenk.be/nl/karting/event/detail/143/kart-after-work
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• VIP voor 8 personen, inclusief food, drinks, beats, VIP parking & more…  + 
exclusieve gridwalk!

• Toegang WK voor 15 personen (gedurende het hele weekend)

• 5 tickets voor ‘Kart After Work’

• 1 team voor een ‘100 Miles’

• Vermelding in 4 WK gerelateerde posts via onze social media kanalen

• Uw bedrijf een volledig jaar op onze website: met tekst, een afbeelding, 
uw contactgegevens en een link naar uw website

• Uw logo prominent aanwezig op onze partner wall in de VIP tent, deze 
zal nadien nog een jaar in de kijker gezet worden bij Karting Genk

• U mag 2 Beachvlaggen plaatsen aan de ingang van het terrein (tijdens 
het WK)

• Bannerruimte van 20 meter rond het circuit en dit voor een volledig jaar

• Uw logo op het grote led scherm gedurende het hele hoogseizoen

• 1/2 A4 pagina in het WK programmaboekje (4000 st.)

• Een blogbericht over uw bedrijf op onze homepage

• Uw logo met link in één mailing in verband met het WK (+-10 000) 

GOLD
“ALWAYS A WINNER”

€7.000

• VIP voor 10 personen, inclusief food, drinks, beats, VIP parking & more…
+ exclusieve gridwalk!

• Toegang WK voor 20 personen (gedurende het hele weekend)

• 10 tickets voor ‘Kart After Work’

• 2 teams voor een ‘100 Miles’

• Vermelding in alle WK gerelateerde posts via onze social media kanalen

• Uw bedrijf een volledig jaar op onze website: met tekst, een afbeelding, 
uw contactgegevens en een link naar uw website

• Uw logo prominent aanwezig op onze partner wall in de VIP tent, deze 
zal nadien nog een jaar in de kijker gezet worden bij Karting Genk

• U mag 10 Beachvlaggen plaatsen aan de ingang van het terrein (tijdens 
het WK)

• Bannerruimte van 30 meter rond het circuit en dit voor een volledig jaar

• Uw logo op het grote led scherm gedurende het hele hoogseizoen

• 1 A4 pagina in het WK programmaboekje (4000 st.)

• Een blogbericht over uw bedrijf op onze homepage

• Uw logo met link in alle mailings in verband met het WK.

• Uw logo op de WK flyers en posters 

PLATINUM
“THE SKY IS THE LIMIT”

€15.000

http://www.kartinggenk.be/nl/karting/event/detail/143/kart-after-work
http://www.kartinggenk.be/nl/karting/event/detail/143/kart-after-work
http://www.kartinggenk.be/nl/karting/event/detail/145/100-miles-races
http://www.kartinggenk.be/nl/karting/event/detail/145/100-miles-races
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ANDERE OPTIES

Naast de vastgelegde sponsorpakketten heeft u nog andere mogelijkheden. Deze opties gebeuren steeds in 
overleg met Karting Genk.

• Uw logo mee op busreclame (De Lijn, regio Genk en Hasselt), gedurende 4 weken op 20 bussen. 2500 Euro
• Items in goodiebags voor de VIPS: 250 Euro + aanlevering materiaal (geen flyers,… maar leuke gadgets).
• Logo op medewerkerskledij en gridgirls/gridkids: 2000 Euro
• Standplaats/productvoorstelling tijdens WK (in overleg), stel o.b.v. 5x5m naakte opp zonder stroom/

watervoorziening: 1875 Euro voor het hele weekend.
• Uw advertentie in ons programmaboekje (A4 formaat, +- 4000 exemplaren):

½ pagina: 395 Euro, 1 pagina: 750 Euro. Advertentie door u aan te leveren.

OP MAAT

Hebt u zelf een leuk idee voor een samenwerking? Wij staan altijd open voor een ander voorstel. Wij kunnen 
deze samen met u bespreken en aanpassen waar mogelijk.

Stuur hiervoor een mail naar marketing@kartinggenk.be 

METEN = WETEN

Helemaal mee eens… Daarom zetten we hier enkele cijfers op een rijtje. Bekijk hier hoeveel personen u bereikt.

• > 250 000 bezoekers op jaarbasis
• > 150 000 website bezoeken op jaarbasis
• > 10 000 contacten die onze nieuwsbrief ontvangen
• > 14 000 volgers op onze social media kanalen
• 4000 WK programmaboekjes
• 5000 flyers én op 300 posters
• Bereik door pers & media aandacht

TER INFORMATIE

• Afsluitdatum voor brons en silver: 31 juli 2018
• Afsluitdatum voor gold en diamond: 31 mei 2018
• Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW;
• Alle praktische informatie en aanleverspecificaties

zullen u worden medegedeeld als u een
partnerpakket bestelt.

• Voor alle deals worden sponsoring facturen
opgemaakt door Genker Kart Vereniging.

mailto:marketing@kartinggenk.be
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CONTACTGEGEVENS

Wenst u een van de pakketten bestellen en/of heeft u verdere vragen over dit sponsordossier of over het WK? 
Dan kan je terecht bij de volgende personen. 

Vragen omtrent partnerships:
Lise Moermans – Marketing Manager
marketing@kartinggenk.be
089 65 81 82 

Vragen omtrent VIP:
Stefanie Ulenaers – Event Manager
events@kartinggenk.be
089 65 81 82 

Aanlevering input/logo’s/…
Medewerker WK karten
WKKarten2018@kartinggenk.be

Vragen organisatie WK:
Dave Ritzen – Circuit Manager
info@kartinggenk.be
089 35 55 65

mailto:marketing@kartinggenk.be
mailto:events@kartinggenk.be
mailto:WKKarten2018@kartinggenk.be
mailto:info@kartinggenk.be



