AMBASSADEURS PROGRAMMA
HET MOOISTE INDOOR PADELTOERNOOI TER WERELD
www.brusselspadelopen.be

Maak deel uit van

BRUSSELS
PADEL OPEN

En kom kijken hoe de beste spelers van
de wereld in het echt spelen in een
competitie die meetelt voor het
wereldkampioenschap!
Nooit eerder gezien in België...
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De World Padel Tour is het enige professionele padelcircuit
dat, onder exclusieve contracten, de beste spelers ter
wereld samenbrengt. Deze tour is de enige die door de
International Padel Federatie wordt erkend, en telt mee
voor hun wereldkampioenschap.

WERELDEXCLUSIVITEIT
Padel zal zijn explosie in heel Europa voortzetten.
●
Het kleine broertje van tennis, maar waarschijnlijk binnenkort zijn
grote broer.
●
Zal helpen om tennisclubs te redden: lidgeld, bar, restaurant,
toernooien, interclubs, open deuren, initiaties, animaties.
●
Alle tennisclubs in Europa beginnen er gebruik van te maken,
gezien het enthousiasme, de lagere kostprijs en de geringe
ecologische impact (3X minder m2, zeer weinig onderhoud, geen
besproeiing...). Het is de bedoeling dat de WPT (World Padel
Tour) de referentie wordt voor de competities op het hoogste
niveau in Europa en in de wereld.
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MASTER

De Open is een toernooi met twee
tabellen : mannen en vrouwen.
Een Open heeft 56 spelers in de
eindtabel (64 in de Masters)
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TOERNOOIEN
PER JAAR

OPEN 20

TOERNOOIEN
PER JAAR
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EXECUTIVE SUMMARY
03-08

1 WEEK OPEN

MEI

BRUSSEL

50.000

BEZOEKERS VERWACHT

3.OOO VIP’S

HEREN

DAMES

TOP 60

MONDIAL

5OO

MILJOEN

POTENTIELE
TV-KIJKERS WERELDWIJD

TV-FINALES

IN

70

LANDEN

LIVE

TV UITZENDING
VAN DE FINALE FASEN

OP EEN UITZONDERLIJKE LOCATIE,
GARE MARITIME
BIJ TOUR&TAXIS

HET 3de
SPORTEVENEMENT
WORDEN IN BELGIË.
●

●

●
●
●

Door evenementen te
organiseren op de meest
uitzonderlijke en verrassende
locaties.
Door win-winpartnerschappen
te creëren tussen merken en
de steeds groeiende
padelgemeenschap.
Met een opkomstverwachting
van 50.000 mensen.
500 miljoen tv-kijkers te
bereiken.
Een belangrijke strategische
partner zijn van de World
Padel Tour.
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GARE MARITIME

Meer dan een wereldkampioenschapsevenement, is dit
een unieke ervaring op een uitzonderlijke locatie.
Het mooiste indoortoernooi ter wereld.

15.000M

2

TOUR&TAXIS
Amazing 100.000m2 in
center of Brussels
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LOCATIE
SPECIAAL VOOR DEZE OPEN

2 TERREINEN
1 CENTRAAL

5000

+1

DIE TOT

DEELNEMERS

KUNNEN ONTVANGEN
PARTNERS- &
EXPOSANTENDORP

VEEL FOOD TRUCKS
We verwachten tot 10.000
mensen per dag te
ontvangen.
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ONZE WOORDVOERDER
Sabine Appelmans
Ex tennis WTA n°16
Wordvoerder ATP 250 van Antwerpen
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ONTMOET UW
HELDEN

MEN

WOMEN

PROGRAMMA EN
WEDSTRIJDEN

DINSDAG 3 MEI

Kwaliﬁcatie

WOENSDAG 4 MEI

CENTRAAL + Terrein 2 : 16de
ﬁnale

DONDERDAG 5 MEI

CENTRAAL + Terrein 2 : 8ste
ﬁnale

VRIJDAG 6 MEI

CENTRAAL + Terrein 2 :
kwartﬁnales

ZATERDAG 7 MEI

CENTRAAL : halve ﬁnales

ZONDAG 8 MEI

CENTRAAL : 2 x ﬁnales
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DE VOORDELEN
Voor de ambassadeurs
●

De trots om een oﬃciële ambassadeur te zijn van het
prestigieuze World Padel Tour professionele circuit.
Voor elke 47 verkochte tickets -> is het 48ste ticket gratis
voor u;
- één gratis VIP-toegang voor elke 47 verkochte tickets;
- bevoorrechte toegang voor selﬁes, handtekeningen, foto’s...
met de beste spelers ter wereld.
Een uniek en gepersonaliseerd Ambassador Bullpadel/World
Padel Tour technisch T-shirt;
Een oﬃciële WPT-badge als oﬃcieel ambassadeur van uw
club;
Een WPT-zichtbaarheids- en communicatiepakket voor uw
club: poster, aﬃches, folders...
De mogelijkheid om betaalde clinics te boeken met
WPT-spelers.

●

●
●
●
●

Voor uw leden
●

Tot 20% korting voor uw leden en een week exclusiviteit om
onze tickets te kopen via Ticketmaster. (29,5€ -> 49€ +
ticketing fee)

Planning
(nog te bevestigen)
●
●
●
●

10-17 januari verzending van promotiekits
naar clubs die een ambassadeur hebben
17 januari tot 11 februari - Clubs
verzamelen voorverkoop van hun leden
Vrijdag 11 februari 16.00 uur Ticketaankopen openen op ticketmaster.be
Vrijdag 18 februari 16.00 uur - Opening van
kaartaankopen voor het grote publiek

Procedure
●

●
●
●
●

De ambassadeur stuurt het bewijs van plaatsing van onze
promotiekit in zijn club en ontvangt dan een unieke
kortingscode
De ambassadeur int de voorverkoop op basis van de speciaal
ambassadeursprijs (slide 13)
Vrijdag 11 februari 16.00 uur - Ticketaankopen openen op
ticketmaster.be met een exclusieve week voor jou
Geen limiet op het aantal tickets per club
De ambassadeurs ontvangen hun gekochte tickets per e-mail
en verdelen deze opnieuw onder hun leden
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Kom met de bus om de clubgeest te promoten,
minder te betalen en ecologisch verantwoord te
zijn.
●

●

●
●

●

Voor elke bus van 48 personen worden
in het cateringgedeelte 4 hoge tafels met
de clubnaam erop gereserveerd voor de
leden of gasten.
Bevorder de clubgeest door samen te
reizen, elkaar te leren kennen, een
unieke padelervaring te delen... en met
de mogelijkheid om een ontbijt in de bus
te organiseren, met een aperitief op de
terugweg...
Gratis parkeren bij Tour &; Taxis en
nabij de ingang.
Veilig thuiskomen na een leuke dag
padel of een paar drankjes in een
onvergetelijke en gegarandeerde sfeer.
Groene en milieuverantwoorde
aanpak.

DE VOORDELEN
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TICKETprijzen *

CENTRAAL BAAN

FREE SEATING
Publiek Prijs

Ambassadeursprijs

DINSDAG 3 MEI

Kwaliﬁcatie

WOENSDAG 4 MEI

Overdag

36.00€

29.00€

s’Avonds

41.00€

35.00€

Overdag

41.00€

37.00€

DONDERDAG 5 MEI

VRIJDAG 6 MEI

ZATERDAG 7 MEI

ZONDAG 8 MEI

FIXED SEATING
Publiek Prijs

Ambassadeursprijs

s’Avonds

53.00€

49.00€

Overdag

53.00€

49.00€

s’Avonds

59.00€

55.00€

Overdag

59.00€

55.00€

s’Avonds

59.00€

55.00€

Overdag

65.00€

60.00€

* prijs met BTW van 6%, fee Ticketmaster inclusief & toegang tot de padel village
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REGLEMENT van de kortingen &
ambassadeurs voordelen
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Maak een Ticketmaster-account aan als u nog geen hebt.
U ontvangt een unieke en persoonlijke kortingscode die kan gebruikt worden bij het kopen van tickets op Ticketmaster. Deze code zal u via
e-mail worden toegestuurd nadat u het bewijs van promotie in uw club en op uw sociale netwerken hebt geleverd en vóór de opening van de
ambassadeurs verkoop.
Ambassadeurs voordelen kunnen niet worden gecombineerd met andere promoties.
De promotie 47+1 gratis en één toegang tot de VIP-ruimte is slechts geldig per sessie (één sessie = dag of avond, zie ticketprijs tabel). Deze
promotie is geldig per meervoudige aankoop van 47 tickets.
De toegang tot de VIP-ruimte is alleen geldig voor de sessie van 48 gekochte tickets.
Free seating = ongenummerde zitplaats / Fixed seating = genummerde zitplaats.
Promotie free seating: het 48ste gratis ticket wordt u per e-mail toegestuurd na uw reservering en betaling van de 47 andere tickets.
Promotie ﬁxed seating: het 48ste ticket moet door de ambassadeur tegelijk met de 47 andere tickets worden gekocht. Het 48ste ticket wordt
dan teruggestort op uw rekening (enige manier om de 48 genummerde tickets te groeperen).
Prijzen zijn inclusief BTW (6%) en andere heﬃngen.
U hebt recht op één week exclusiviteit wanneer u uw tickets koopt op Ticketmaster (persoonlijke kortingscode) en er is geen limiet aan het
aantal tickets dat per club kan worden gekocht.
Promotie geldig tot alle tickets van eenzelfde sessie uitverkocht zijn (overdag of 's avonds).
Voor de ﬁxed seats kunt u best gebruik maken van de automatische selectie van uw plaatsen door Ticketmaster (beste plaatsen
gegarandeerd).
Een gepersonaliseerd Bullpadel Brussels Padel Open Ambassadors T-shirt zal beschikbaar zijn aan de Bullpadel-stand tijdens de Brussels
Padel Open.
In geval van uitstel door overmacht, inclusief Covid, zullen uw tickets ofwel geldig zijn voor de Brussels Padel Open ofwel terugbetaald
worden door Ticketmaster (zie algemene voorwaarden Ticketmaster).
In geval van annulering door overmacht, inclusief Covid, worden uw tickets terugbetaald door Ticketmaster (zie algemene voorwaarden 14
Ticketmaster).

Als u mee wil doen samen met de 300
andere Belgische padelclubs en de
50.000 mensen die verwacht worden,
vul dan het volgende korte
formulier in of neem contact met
ons op.

CONTACT
KATHERINE CAMILLERI

M: KATHERINE@BRUSSELSPADELOPEN.BE
P : +32 497 27 56 38
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