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neTwerKen bIj jIm

Ontspannen netwerken in een bijzonder aangename en professionele ambiance. Dat kan in
één van de loges of in de VIP Seats, met een uitstekende culinaire verzorging en met perfect
zicht op de prestaties van ruiters en paarden. Op vrijdag en zaterdag avond top entertainment  

na afloop van de wedstrijden. JIM levert maatwerk. Passende exposure bijvoorbeeld
om uw doelgroep te bereiken via de diverse mediakanalen. Of de combinatie van

hospitality tijdens JIM met een seminar in het MECC. We gaan graag met u in overleg.

  jIm CLUb LoUnge ArrAngemenT

-  2 VIP-kaarten JIM Club Lounge op vrijdagavond OF zaterdagavond
-  2 VIP-kaarten JIM Club Lounge op zaterdagmiddag tijdens 
 de Jimmy kids day
-  1 VIP P-kaart per dag
 - Inclusief diner, dranken, snacks op vrijdag- en zaterdagavond
-  Inclusief snack, dranken op zaterdagmiddag

€ 495,- voor 2 personen (1 arrangement), exclusief BTW
€ 950,- voor 4 personen (2 arrangementen), exclusief BTW

  SKyLoUnge

In de gezamenlijke lounge kunt u van een drankje genieten, de paarden 
bewonderen en heeft u de mogelijkheid andere gasten te ontmoeten.
-  Skyloungekaart is per dagdeel te bestellen
-  1 VIP P-kaart per 2 Skyloungekaarten
-  Inclusief lunch, diner, dranken en snacks. Exclusief BTW.

Vrijdagavond  € 225,-
Zaterdagmiddag € 125,-  Zaterdagavond € 225,-
Zondagochtend  €  75,-  Zondagmiddag € 200,- 

LogeTAFeL vrIjdAg / ZATerdAg / ZondAg 

Een loge biedt plaats aan 6 personen aan een voor u gereserveerde
VIP-tafel. Uw gasten worden perfect verzorgd en krijgen op vrijdag- 
en zaterdagavond een diner tijdens de diverse rubrieken. Het 3-gangen 
diner is inclusief drankenarrangement en borrelhapjes. De lunch op 
vrijdag- en zaterdagmiddag met broodjes, wraps en salades wordt 
ook aan tafel geserveerd. Op zondagmiddag is er een uitgeserveerde 
3-gangen lunch.

Prijs loge voor drie dagen: € 6.000,- per tafel
inclusief lunch en diner, exclusief BTW
Logetafel per dagdeel beschikbaar op aanvraag.



vILLAge
Met een winkelpromenade van ruim 2000 m2 biedt JIM meer dan al-
leen paardensport. Een gevarieerd aanbod van onder andere kleding, 
auto’s en lifestyle producten gecombineerd met de beste artikelen 
voor de paardensport, maakt een bezoek extra aantrekkelijk.  
Een ideale ambiance voor bedrijven om producten te promoten en  
te verkopen. De ruim 20.000 enthousiaste bezoekers zijn een  
uitstekende doelgroep!

STAndrUImTe 16 m2 (4 x 4 meTer)
Voorzien van: 
- Tapijt - Standwanden en frieslijst - Elektra en 2 spots
- 16 tribunekaarten voor vrijdag
Prijs € 1.350,- (excl. BTW)
Uiteraard is het ook mogelijk om een andere afmeting standruimte 
te reserveren. Indien de standbouw zelf wordt verzorgd, geldt een 
prijs van € 50 ,- per m2 (excl. standbouw en elektra).
Voor nadere informatie en offerte: info@jumpingindoormaastricht.com

ProgrAmmA 2022 
wijzigingen voorbehouden

vrIjdAg 4 november 
ochtend CSI-1* springrubrieken
middag Springen internationaal
avond VDL Groep Prijs, 
 Springen internationaal
 FEI Driving World Cup

ZATerdAg 5 november  
ochtend CSI-1* springrubrieken
middag Springen Euregionaal 
 Jimmy middag
 Springen ponies, shows, 
 mini steeple & entertainment
 Springen internationaal 
avond Van Mossel Prijs
 Springen internationaal
 FEI Driving World Cup 

ZondAg 6 november 
ochtend Springen internationaal
middag CSI-1* Springrubrieken
 Grote Prijs van Maastricht 

voor definitieve tijden zie 
www.jumpingindoormaastricht.com
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