
 

 
 
 
Genk, Juni 2018 
 
Beste, 
 
Karting Genk “Home of Champions” organiseert van 6 tot en met 9 september het FIA Wereld 
Kampioenschap Karten voor de KZ en de KZ2 klasse. De CIK-FIA Academy klasse rijdt tijdens dit 
evenement de 3de en tevens finale ronde. Nog eenmaal zullen zijn in 2018 ten strijde trekken om te 
bepalen wie zich Academy kampioen van 2018 mag noemen.  
Als toetje organiseren wij ook nog de 5de CIK-FIA Historic Kart Cup. Reeds 38 deelnemers vanuit heel 
Europa zullen in Genk hun oude juweeltjes nog eens laten zien aan het publiek. 
 
Voor dit evenement wordt een full colour magazine ontworpen met daarin alle race-info, interviews, 
tips, etc…. 
 
Via een advertentie heeft u de mogelijkheid om uw firma in dit magazine te promoten. Uw 
advertentie wordt enkel niet alleen door de deelnemers en teams gezien maar ook door de 
toeschouwers die naar dit evenement toestromen. Tijdens ons laatste WK in Genk (2011) wisten 
ongeveer 5000 personen ons circuit te vinden! Dit jaar verwachten wij een hoger aantal aangezien 
we flink hebben uitgepakt met het plaatsen van advertenties in onder andere landelijke en lokale 
dagbladen en gepromote posts via de bekende media kanalen. 
De meeste bezoekers komen voornamelijk uit België, Nederland, Duitsland en Frankrijk.  
 
Voor dit evenement printen wij 4000! Magazines. 
 
Prijzen (excl. BTW) : 
 

 A-4 pagina voorzijde binnenkant € 950,= 

 A-4 pagina achterzijde binnenkant € 950,= 

 A-4 pagina achterzijde buitenkant € 1200,= 

 A-4 pagina binnenzijde   € 750,= 

 ½ - A-4 pagina binnenzijde  € 395,= 
 
Daarnaast bieden wij ook nog interessante partner deals aan voor dit prestigieuze evenement.  
Waarom kijkt u niet ook eens via deze link naar deze mogelijkheden? 
 
Mocht u nog vragen hebben? Wij helpen u graag 
 
Team Karting Genk “Home of Champions” 
 
Damstraat 1 
B-3600 GENK 
+32 89 65 81 82 

https://www.kartinggenk.be/files/Partnerdossier_1.pdf

