DE WERELD
RUITER SPELEN
OP HORSE &
COUNTRY TV
Een unieke gelegenheid om te adverteren op H&C TV,
rondom de belangrijkste ruiterspelen ter wereld.

De Wereld Ruiter
Spelen vinden plaats in
Tryon, North Carolina
van 11 tot en met 23
september 2018. Het is
het grootste evenement
op de sportkalender
met deelname door
ruiters uit 60 landen. Zij
strijden in 8 disciplines
om 177 medailles .
Een must voor iedere
paardenliefhebber .
Horse & Country TV zal 21
uur lang televisie maken
middels reportages en
achtergronden . Het is
een unieke gelegenheid
voor merken om het
hartstochteli j ke H&C
publiek te bereiken ,
in een premium TV
omgeving .

PROGRAMMERING

SPECIAAL SPOT PAKKET

DE WEG ERNAAR TOE

In de 2 weken voorafgaand aan de
Spelen laten we de weg er naar toe
zien. Vier programma ‘s van 30 minuten
met interviews van deelnemende
ruiters , uitleg door experts en archief
materiaal. Uitstekende appetiser voor
wat nog gaat komen.
TIJDENS DE RUITER SPELEN

Voor de eerste keer ooit gaan de kijkers
de kans krijgen de hoogtepunten te
zien van de vorige dag in iedere
discipline.
NA DE RUITER S PELEN

Een uitgebreid hoogtepunt pakket dat
terugkijkt op de hoogte- en diepte
punten van deze Ruiterspelen.
Zes programma’s van een uur waarin de
Olympische disciplines aan bod
komen; 3 x dressuur, 2x springen en
1x eventing. En vervolgens 5 x 1/2 uur
Programma’s voor gehandicapte
dressuur, western, acrobatiek,
endurance en mennen.
In totaal bijna 22 uur paardensport op
wereld niveau.
Kortom een unieke kans om uw merk
te laten zien in deze passende omgeving.

De diverse programma onderdelen worden door H&C TV ten minste 12 x
uitgezonden op verschillende momenten om de kijkers zo in de gelegenheid
te stellen zo op een passend moment te zien.
Alle hoogtepunten worden 4x per dag uitgezonden om: 09.00 / 13.00 / 17.00 /
21.00 uur.
Het Spot pakket biedt uw commercial 2 x per uur en 1x in de middelste break
van ieder half uur programma. U komt daarmee op een totaal van 340 spots.
De kosten bedragen € 4.950,00, uitgaande van een lengte van 30 seconden.
Kortere of langere commercials zijn uiteraard mogelijk.
Horse & Country TV wordt in Nederland maandelijks bekeken door circa
700.000 liefhebbers (bron SKO light)

H&C TV VOOR IEDEREEN
Iedereen kan H&C TV bekijken, zo niet via televisie dan toch via de
H&C app.
U kunt hierover contact opnemen met Daphne Sluijs

DIGITALE ACTIVATIE
Gedurende de Wereld Ruiter Spelen zullen we korte video’s
produceren van de laatste gebeurtenissen. Ze zullen worden
gehost op een mini site en zullen zwaar gepromoot worden
op onze homepage en social media. Op de mini site kunt
u ook aanwezig zijn op allerlei manieren. Vraag naar de
mogelijkheden.

INTERNATIONALE MARKT
H&C is te z ien in diverse landen. Wilt u hier meer over weten,
neem dan contact met ons op.

CONTACT
Wilt u meer informatie over de exclusieve Wereld Ruiter Spelen
aanbiedingen en hoe wij u kunnen ondersteunen bij het vergroten
van uw naamsbekendheid?

Harm Oljans
harm@hippique-promotions.com
0031 6 1805 1805

Daphne Sluijs
daphne@hippique-promotions.com
0031 6 1873 1873

