
BelgiËBelgiË WeX – Marche-en-FaMenne WeX – Marche-en-FaMenne 

bfoot.bebfoot.be

3 weekends vol passie 
 voor voetbal !

OrganisatiE :
Wallonie expo S.A. – professionele logistieke dienstverlening voor beurzen. 
Een deskundig team voor media events.

SPoRtIZoN – Leading field sales and marketing agency within the sport segment
De organisatoren van het Edhem Sljivo toernooi 
© bFoot BVBA

Uw cOntact : 
Sébastien PoNcelet, Commercieel Verantwoordelijke
bfoot@wex.be  –  +32 (0) 84/340 800

•Persconferentie

•Persdossier

•TV- en radiospots op lokale en nationale zenders

•Advertenties in de vakpers, de dagelijkse pers en in huis-aan-huisbladen

•Wegaffiches

•Banners op de websites van al onze partners

•Via de websites www.bfoot.be, www.wex.be, www.sljivo.be

•Bezoekerswedstrijden

•Gratis toegangskaarten die door onze partners worden aangeboden

•Verdeling van affiches en flyers aan 500 clubs

•E-mailing

•Newsletters naar alle deelnemers van Challenge Edhem Sljivo

•Sociale netwerken en buzz

•Heruitzending van de wedstrijden (lokale zenders) en van de Gala- 
 avond “Voetbalsterren” op de lokale en nationale zenders

DE OrganisatOrEn van hEt EvEnEmEnt invEstErEn 
EnErgiE in DE prOmOtiE :

NL



bFOOt Or nOt tO bE !

Toernooien, sterren, een voetbalfeest en sponsors… 
bfoot stelt u de 23ste editie voor van het grootste europese indoor 
voetbaltoernooi : challenge edhem Sljivo !

3 wEEkEnDs 
vOl passiE 

vOOr 
vOEtbal !

Zaterdag 22 & Zondag 23 december 2012

Vrijdag 28, Zaterdag 29 & Zondag 30 december 2012

Vrijdag 4, Zaterdag 5 & Zondag 6 januari 2013

•450 ploegen

•1.500 wedstrijden

•5.000 spelers, van pluimpje tot veteraan! Deze sporters - jongens, meisjes, 
 vrouwen, mannen, ouders en kinderen – zullen gedurende 3 weekends voetballen 
 voor meer dan 30.000 aanwezige bezoekers !

Dit sportevenement steunt op de volgende pijlers :

•8 terreinen

•Een oppervlakte van 23.500m²

•De deskundigheid van de WeX en Sportizon organisatoren

•De faam van het edhem Sljivo toernooi met o.a. de bekende figuur benoît thANS

animatiEs
•Gevarieerd aanbod van toernooien en sportproeven : 

- verschillende toernooien : Edhem Sljivo, Veteranen, Sponsors 
 en inter-bedrijven
- beach soccer toernooien
- beachvolleybaltoernooi
- het europese toernooi “Jeugd in actie”
- galawedstrijd

•Sportieve animaties : Freestyle demonstraties, hardste trap, Freestyle initiaties, 
 videogames, kicker en tal van verrassingen  

•talkshow en conferenties

•Gala-avond “Voetbalsterren” met een prestigieus optreden

•2014 en de fIfA Wereldbeker in brazilië

wiE zijn zE ?
Belgische ervaren voetbalspelers, beloftes, scheidsrechters, trainers, keepers die 
door het grote publiek erkend zijn, zullen tijdens een officiële prijsuitreikingceremonie 
gehuldigd worden.

Deze plechtigheid zal op de lokale en nationale zenders heruitgezonden worden.

bFoot stelt u voor om u aan te sluiten bij dit 
concept. Word partner van bFoot en haal voordeel 
uit de promotie van dit populaire evenement, dat 
geniet van nationale en grensoverschrijdende 
media-aandacht en dat erkend wordt door de Ko-
ninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB).

hEt DEcOr is gEplaatst, latEn wE Op hEt DOEl schiEtEn !
Wij stellen u voor om samen te werken met dit belgische voetbalevenement, rekeninghoudend met uw 
middelen! Geef uzelf de kans om visibiliteit te creëren en indruk te maken bij 35.000 spelers en bezoekers!

Wenst u uw merk aan de edhem Sljivo toernooien te koppelen ? 
Word dan sponsor van het pluimpjes-, bedrijfs-, veteranentoernooi of van de Beach Soccer Beker van België!

laat uw producten en/of diensten ontdekken via directe verkoop !
Koppel uw imago aan een animatie, een conferentie of een ploeg !
ontwikkel aantrekkelijke live acties binnen de hallen van WeX !
Activeer uw partnerschappen op originele en leuke wijze !
Geniet van een gerichte en populaire reclamecampagne !
test uw commerciële aanbod !

Of het nu gaat om één enkele actie of om een “silver”, “gold” of “diamond” sponsorpakket, wij stellen u een 
partnerschap op maat voor, aangepast aan uw wensen en behoeftes !

variërEnDE rUimtEs 

•Sportuitrusting •8 terreinen van 40m/20m

•Officiële instanties •Talkshow ruimte 
 en federaties, verenigingen •Internationale ruimte

•Cateringruimte en Snack Corner •Kinderruimte 
 in Kerstsfeer •Beach ruimte

bFoot or not to be ? 
Wees erbij !

bfoot.be
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