
HOSPITALITY- EN SPONSORDOSSIER 

ZATERDAG 10 DECEMBER 2022

LOCATIE: ROBOTLAND, HEMELRIJK 36, 2910 ESSEN 

Live te zien op



VOORWOORD

Beste Cyclocrossliefhebber,

Ook dit jaar vind de cross plaats op Robotland in Essen. Na editie  
2019 twee vervelende jaren Corona-gekend met vele aanpassingen, 
maar de cross ging door!!

Ook dit jaar is de huidige energie crisis voelbaar in de sport.    
Daarom vinden wij het als organisatie belangrijk om de sponsoren 
die ons al jaren steunen tegemoet te komen. Robotland wordt 
sfeervol omgetoverd in Cross- Champagne – Culinair. Een 
gastronomische dag, met veel lekker eten/-drinken en samen-
zijn. Internationaal netwerken in de grensteek

Onze hostessen zullen u gastvrij ontvangen, 
op zaterdag 10 december aanstaande. 

 



CX Essen wil blijven inzetten op de lokale verankering en wil alle 
Essense verenigingen blijven betrekken bij de organisatie van de 
cyclocross. Ook de vzw Molenheidevrienden zal opnieuw paraat 
staan om het mooie parcours op te bouwen en af te breken.

Beleving, Netwerken en Verbinden zijn voor ons de sleutel-woorden. 
De cyclocross van Essen moet een familiegebeuren worden en moet 
voor de Essenaar “the place to be” zijn.

Alleen kunnen we dit project niet rondkrijgen en daarom rekenen we 
op u als ondernemer om dit project te onder-steunen. We bieden u 
de kans om 2,5 uur live op televisie te komen met uw publiciteit en 
dat in België (VTM) en Nederland (Eurosport NL). Verder werken we 
voor u een mooi hospitality programma uit en zorgen we voor een 
actief netwerkmoment.

Kortom, we maken er een echte hoogdag van!

Met sportieve groeten, 

Luc Van Thillo

Ron van Nijnatten  

Jeroen Uijtdehaag



HOSPITALITY

CROSS- CHAMPAGNE- CULINAIR

Uw genodigden worden ontvangen in een stijlvol, 

luxueuze, verwarmde omgeving in diverse ruimtes 

van Robotland.  De wedstrijden worden ook binnen 

uitgezonden op Live schermen. Uw relaties 

kunnen gebruik maken van Show Cooking. Tijdens 

deze aangename bourgondische middag is er 

voldoende gelegenheid tot netwerken met andere 

ondernemers. 

Uiteraard is er een champagnebar aanwezig.

Reserveringen: 

info@robotland.tv



Programma:

11u00 Ontvangst met aperitief
12u00 Meerdere gangen lunch met bediening, zowel warme als koude gerechten 

Dranken koud, warm, wijnen à volonté tijdens het hele programma
13u45 Live uitzending van de Dames Elite te volgen op de schermen in de  

VIP-ruimte Robotland op het terras of op het parcours
14u45 Einde lunch 
15u00 Live uitzending van de Heren Elite + U23 te volgen op de schermen in de

VIP-ruimte Robotland, op het terras of op het parcours
16u15 Na de podiumceremonie Heren Elite krijgt u van ons nog enkele lekkere

warme snacks geserveerd
18u00 Einde hospitality arrangement

HOSPITALITY ARRANGEMENT
€250 PER PERSOON EXCL B.T.W.

Info BE: Luc van Thillo, +32 (0) 475 69 04 55 

Info NL:  Ron van Nijnatten, +31 (0) 6 51 33 88 72

Jeroen Uitdehaag, +31 (0) 6 51 52 69 51

Reserveringen: info@robotland.tv
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