
11 augustus 2018

34e NATIONALE TUIGPAARDENDAG
U draagt de NTD toch ook een warm hart toe? Word dan sponsor!

De Nationale Tuigpaardendag is het hoogtepunt voor de 
aangespannen sport en de tuigpaardfokkerij. Niet alleen is de 
Nationale Tuigpaardendag de bekroning op een heel seizoen 
van keuringen, waarvoor alleen de allerbeste merries zijn 
uitgenodigd, het is ook een dag waarop het publiek kan 
genieten van KWPN-goedgekeurde hengsten, fokmerries in 
tuig én de beste ereklassepaarden van het seizoen. 

Uiteraard wordt dit alles omlijst door shows en presentaties 
die soms grappig, soms interessant, maar meestal allebei zijn. 
Daarnaast zijn er ook altijd mensen, zoals de Fokker van het 

Jaar, die het verdienen om in het middelpunt van de 
belangstelling te staan.
Het basisprincipe blijft hetzelfde: de voorselecties in de 
ochtend en de apotheose, dus alle finales, in principe in de 
middag. Het hele programma, dus alle keurings- en 
sportrubrieken, vindt plaats in één ring. 

Net als vorig jaar zal er gebruik gemaakt worden van het zeer 
sfeervolle stadion van het WK jonge dressuurpaarden. Bezoek 
op zaterdag 11 augustus het Tuigpaardenfeest van het Jaar, de 
34e Nationale Tuigpaardendag!



Wij willen u graag als sponsor op ons prachtige evenement 
ontmoeten en kunnen u het volgende bieden:

VIP-tafel:     € 480,00
Inclusief:
• 6 VIP-kaarten
• 3 parkeerkaarten
• 6 catalogi
• Koffie/thee bij ontvangst
• Gehele dag Hollands drankarrangement
• Lunch
• Hapjes in de namiddag

Losse VIP-kaarten:    € 80,00

Reclamebord 5x1 meter:   € 350,00

A5 advertentie catalogus full colour:  € 350,00

A5 advertentie catalogus zwart/wit:  € 250,00

Standruimte (kaal):    € 30,00 per m2

Eretribune (nieuw!):  € 35,00 per persoon
Vanaf een comfortabele plaats op de VIP-loge kunt u de hele 
dag het programma volgen.
Inclusief: • VIP-kaart • Parkeerkaart
Exclusief: • Catering en catalogus

Fokkerspremiepot:       € 25,00, € 50,00 of € 100,00
Ter gelegenheid van 20 jaar Nationale Tuigpaardendag is de 
Fokkerspremiepot in het leven geroepen. Zonder fokkers zijn 
we nergens, vandaar dat we een premie beschikbaar stellen 
voor de fokker van de winnende merrie in de Finale der 
Nationale. Iedereen die een bijdrage aan deze premiepot 
heeft geleverd, zal op een speciale pagina in de catalogus 
worden vermeld.
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Interesse in sponsoring, adverteren of VIP-kaarten? 
Neem dan contact op met het KWPN via peijl@kwpn.nl, tel.nr. 0341-255 582.


