


GEMOTIVEERDE 
JEUGD LEGT DE 
FOCUS OP SPORT 
& NETWERKING



MEET THE TEAM
BRECHT ROOMS I BRAM VAN HULLE I JULIE DE PELSMAEKER I JELLE HOORENS I QUINTEN BRADT 



INTRODUCING 
A NEW ERA 
OF NATIONAL 
SHOWJUMPING

SUMMER MASTERS OF 
SHOWJUMPING

2018 was de eerste editie van de Summer 
Masters of Showjumping. Onze eerste editie 
was gezegend met zonovergoten weer, 
prachtige sport en een gezellige sfeer.  
 
In onze tweede editie willen we op dit 
fundament verder bouwen. Het idee om de 
regionale springsport te verenigen en te 
opwaarderen blijft ons uiteindelijk doel. Samen 
met onze partners willen we een nieuw
platform creëren voor sport en netwerking.

In 2019 zullen we opnieuw topsport bieden op 
alle niveau’s, samen met de gevestigde 
parcoursbouwers.  Verder brengt 2019 heel wat 
wijzigingen met zich mee.  
 
De Summer Masters of Showjumping reist naar 
een tweede locatie en introduceert eveneens 
de SMS League. Een exclusieve springtoer 
gekoppeld aan een netwerkavond.



INTRODUCING THE 
SMSLEAGUE pp. 10 - 11



VISIE &  
MISSIE

In 2019 focussen we met het team op het com-
bineren van verschillende key-aspecten:
 
-  Topsport op unieke locaties 
 
-  Netwerk opportuniteiten opstellen. 
 
-  Plezier en gezellige atmosfeer

Het team van SMS wil een meerwaarde 
creeren vanuit een zakelijk, sportief en lifestyle 
perspectief.

MEDIA & 
EXPOSURE

        MEDIA PARTNERSHIP 
 
-  Equ.News 

        GROEIENDE SOCIAL MEDIA 
 
-  Ruim 750 FB volgers 
 
-  Ruim 200 IG volgers 
 
-  Gebruik maken van Social Media Equ.News 







NIEUW. 2 
MANCHES & 
VERHUIS NAAR 
BEERVELDE

04 - 07/07 25 - 28/07 18 - 20/10

AGENDA

2019 is het jaar van verandering. De wereld is 
in een staat van sterke connectiviteit. Daarom 
is exposure van zowel zakelijke belangen als 
sportieve troeven noodzakelijk in verschillende 
regio’s. 
 
Om de sport en zakelijke netwerking nog 
beter te kunnen omkaderen verhuist de #jum-
pingSMS naar de exlusieve locatie van Beer-

velde. Verder worden er twee nieuwe wedstrij-
den aan de agenda toegevoegd. 
 
De populaire en netjes verzorgde Euregio 
wedstrijd van het Woutershof in Hasselt kleurt 
dit jaar ook SMS. 
 
Om het jaar goed af te sluiten wordt de 
#JumpingSMS ook ontvangen in 
West-Vlaanderen op het Zilveren Spoor. Eind 
oktober zal in Moorsele de finale van onze 
wedstrijden verreden worden.

BEERVELDE HASSELT MOORSELE



INTRODUCING THE 
SMS LEAGUE
VISIE &  
MISSIE

Een nieuw concept. Heel eenvoudig. Tien 
teams van twee ruiters rijden op de drie 
manches van de #JumpingSMS.  
 
Elk team bestaat uit maximaal vier ruiters. Met 
uitzondering van U25-ruiters. Dan kan een 
team bestaan uit vijf leden. 
 
Elke manche wordt verreden over twee 
omlopen. Uiteindelijk strijden de teams voor 
de overwinning op de grote finale in het
Zilveren Spoor. 

Tijdens de SMS League manches is er telkens 
een netwerk avond. Een ideaal moment om 
zakelijke partners uit te nodigen. 
 
Het concept van de SMS League maakt de 
paardensport eveneens actief en interessant 
voor niet-paardensport kenners. 
 
Een leuke gelegenheid om met het 
ontdekken van een nieuwe sport, zakelijke 
klanten te plezieren.

U kan met maximaal drie bedrijven één team 
sponsoren. Als sponsor ontvangt u 
 
- teamjasjes met uw logo op 
- 18 tickets ( 3x6) Netwerkavond 
- visibiliteit tijdens SMS  League 
- visibiliteit op website smsleague.be



SPONSOR ALLEEN OF 
MET DRIE EEN TEAM

3000 euro (BTW INCL) 

INCL. 18 TICKETS NETWERK AVOND



SPONSOR & 
VISIBILITEITSMOGELIJKHEDEN

SMS  
SYMPATISANT

SMS  
SHOPPER

Ondersteun de JumpingSMS per wedstrijd als 
sympatisant. U ontvangt:

-  2 netwerk tickets 
-  vermelding op jumpingsms.be 

Uw eigen pop-up store tijdens één van de 
#JumpingSMS evenementen? U ontvangt:

-  1 standruimte 
-  vermelding op jumpingsms.be
-  2 tickets netwerk avond
-  vermelding op onze Logo Wall 

€ 250.-

€ 650.-

€ 500.-

€ 800.-

€ 250.-

€ 650.-

€ 500.-

€ 800.-

BEERVELDE

BEERVELDE

BEERVELDE

BEERVELDE

MOORSELE

MOORSELE

MOORSELE

MOORSELE

SMS  
PARTNER

SMS  
HERO

U ontvangt:

-  4 netwerk tickets 
-  vermelding op jumpingsms.be
-  vermelding op onze Logo WALL 

Koppel het zakelijke aan het sportieve. 
U ontvangt:  

-  6 tickets netwerk OF VIP lounge 
-  vermelding op jumpingsms.be
-  vermelding op onze Logo WALL 
-  uw hindernis in onze piste

INDIEN U ZOWEL DE MANCHES IN BEERVELDE ALS MOORSELE 
WIL SPONSOREN IS ER 10% KORTING VAN TOEPASSING.

ALL PRIJZEN EXCL. 21% BTW



SMS  
PARTNER

SMS  
HERO

SMS  
LOVER

We gaan all the way voor u! 
U ontvangt:

-  1 standruimte 
-  vermelding op jumpingsms.be
-  10 tickets netwerk avond EN VIP lounge
-  vermelding op onze Logo Wall
-  voorinschrijving mogelijk van uw ruiters
-  1 ruiter aan de start in de masters 
-  1 proef op naam
-  logo op LED scherm
-  uw hindernis in de piste 

We gaan all the way voor u! 
U ontvangt:

-  1 standruimte 
-  vermelding op jumpingsms.be
-  6 tickets netwerk avond EN VIP lounge
-  vermelding op onze Logo Wall
-  voorinschrijving mogelijk van uw ruiters 
-  1 proef op naam
-  logo op LED scherm
-  uw hindernis in de piste 

€ 3000.-€ 1750.- € 3000.-€ 1750.-

BEERVELDEBEERVELDE MOORSELEMOORSELE

SMS  
GOD

GO ALL IN 
> sponsor ook een team

NETWERK TICKET: € 75.- 
VIP TICKET: € 95.- 

TICKETS



0471/38.73.53

0474/43.31.92

0494/19.02.97

0471/64.44.95

0489/78.52.69

JULIE DE PELSMAEKER

CONTACT@JUMPINGSMS.BE

QUINTEN BRADT

JELLE HOORENS

BRECHT ROOMS

BRAM VAN HULLE


