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Welkom bij 
GympiesAirlines 
Turnshow 23 & 24 februari

Ticketverkoop
Vanaf 15 december kan je online tickets kopen en/of reserveren. 
Opgelet: vorige editie waren de shows uitverkocht, wees er dus snel bij!

TARIEVEN VOORVERKOOP
Single Ticket (1 show):  12 € 
Combi Ticket voor 2 shows (voor 1 persoon): 16 € 
Combi Ticket voor 3 shows (voor 1 persoon): 20 €  

Deelnemers die komen kijken naar een show waarin ze zelf niet meedoen: 1 €
Kinderen tot 6 jaar: 1 € (zowel single als combi tickets)

Voorverkoop wordt afgesloten op zondag 17 februari. Daarna enkel nog tickets te koop aan 
de kassa (indien niet volzet) aan 16 € /20 € / 24 € voor 1 / 2 / 3 shows

Hoe je tickets bestellen?
Online www.gympies.be/turnshow vanaf 15 dec.
De Single Tickets kan je meteen online betalen (0,5 euro extra) en ontvang je in je mailbox. Je hoeft dan 
verder niets meer te doen.

Combi Tickets kan je online reserveren, maar moeten contant afgerekend worden tijdens één van de 
betaalmomenten aan de Gymzaal. Breng het reserveringsformulier dat je in je mailbox ontvangt, mee 
naar het betaalmoment. Om veiligheidsredenen (max. capaciteit sporthal) moeten we vooraf weten 
welke shows je zal volgen met je Combi Ticket.

Indien gewenst kan je ook Single Tickets online enkel reserveren en contant afrekenen tijdens 1 van de 
betaalmomenten.

Opgelet
• Combi Tickets zijn persoonsgebonden en kunnen niet doorgegeven worden
• Geen genummerde zitplaatsen
• Geen gereserveerde plaatsen (jassen of sjaals die blijven liggen na de Generale Repetitie worden 

weggenomen), behalve voor de gesponsorde VIP-formules (zie keerzijde)
• Speciale plaatsen voor mensen met een verminderde mobiliteit: mail info@gympies.be
• Deuren openen 1 uur voor aanvang van de show

Betaalmomenten
• woe 19 dec 17-19u
• vrij 21 dec 19-20u
• zat 22 dec 10-12u
• woe 9 jan 17-19u
• vrij 11 jan 19-20u
• zat 12 jan 10-12u
• woe  23 jan 17-19u
• vrij 25 jan 19-20u
• zat 26 jan 10-12u 

Tickets en meer info op:
www.gympies.be/turnshow



Meer info over sponsor-mogelijkheden op:
www.gympies.be/sponsor

Sponsoring
Wil je je handel of bedrijf lokaal promoten, dan heeft onze club zeker iets te bieden!
• met meer dan 1.300 leden de grootste sportvereniging in de regio
• met ons aanbod bereiken we alle leeftijdsgroepen, van 3 tot 70+
• stevige reputatie als een professionele, solide, betrouwbare organisatie

Visibiliteit voor jouw merk?
De Turnshows lokten bij vorige editie 3.000 toeschouwers, onze internationale wedstrijd GGC nog eens 
750 toeschouwers, plus 2.400 toeschouwers via Live Stream…

Ook online hebben we een groot bereik, met 1.769 volgers voor de FB-pagina van de club en nog eens 1.135 volgers 
voor de FB-pagina van onze internationale wedstrijd. In november 2018 bereikten we zo respectievelijk 11.347 en 
17.212 mensen met onze posts op beide FB-pagina’s. Klinkt goed, niet?

VIP-formules Turnshow!

Niet alleen bedrijven of handelaars, ook particulieren kunnen tijdens de Turnshows kiezen voor een VIP-formule:
VIP-formule zonder reclame - € 150
•  4 gereserveerde zitplaatsen in de VIP-zone 
•  1 VIP-parkeerplaats
•  VIP-onthaal tijdens de pauze  

VIP-formule met reclame - € 250
•  drie bovenstaande opties
•  uw advertentie (1/3 blz.) in programmaboekje
•  uw logo via projectie op groot scherm
•  uw logo op de boarding 
 
Interesse om te sponsoren of om zelf andere sponsors warm te maken voor onze club?
Wil je intekenen op een VIP-formule?

Mail ons op info@gympies.be of bel 015 55 59 61 voor meer info.


