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7 MAART 2020

GESVES

Grote wedstrijd vrij springen en minnelijke verkoop
van jonge sportpaarden (3 & 4 jaar)

Open Studbooks WBFSH
Geniet van de uitzonderlijks sfeer van de International Selection Show om
uw fokkerij in de kijker te zetten !

➜ Waarom ?

	
Gezien het grote aantal her en der georganiseerde veilingen en de belangrijke kosten die er mee

gepaard gaan voor verkopers en kopers, koos Studbook SBS ervoor dit jaar een minnelijke verkoop
te organiseren.

➜ Welke voordelen ?

> U
 ontmoet een talrijk publiek ter plaatse, bestaande uit professionals, kenners en goed
gedocumenteerde amateurs.
>	
U geniet uitzonderlijke internationale aandacht : de proef is integraal te bezichtigen in ‘live
streaming HD’ (net zoals de volledige hengstenkeuring) en zorgt voor veel belangstelling.
Dit blijkt uit de bezoekcijfers op onze Internetsite.
>	
Uw publiciteit wordt integraal verzorgd door het Studbook SBS: wij zorgen voor de realisatie
van een capsule video opname, die uitgezonden wordt op onze website en op social media
in de daaropvolgende weken.
>	
U maakt deel uit van het adressenbestand van Studbook SBS: wij zorgen voor een massief
mailverkeer naar meer dan 2500 bestemmelingen, 4350 followers op Facebook, enz. …

➜ En bovendien ?
>	
De transactie is VOLLEDIG KOSTENLOOS, ZONDER WELKE COMMISSIE dan ook, noch voor
de verkoper, noch voor de koper. Meteen een unieke service voor onze leden en absolute
transparantie !

www.eqwos.eu

© Polilux

GESVES 07/03/2020 - 16u
➜ In de praktijk …

Dit aanbod is voorbehouden aan de leden die in orde zijn met hun lidgeld voor 2020.

	
>	
Om organisatorische redenen, behoudt Studbook SBS zich het recht voor om de deelname
te beperken tot 30 deelnemers.
	
>	Schrijf uw paard in voor 29 februari 2020, uitsluitend via internet (www.sbsnet.be)
	
>	
Paarden aan de hand en vrij springen (4- jarigen inbegrepen)
	
>	
Inschrijvingsgeld : 50 € per paard of pony.
	
>	Globale prijzenpot 2000 € te verdelen volgens officieel schema : 25%-20%-15%-10%-10%-4 x 5 %
	
>	
Dekkingen aangeboden door onze hengstenhouders !
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>	
Boxen beperkt beschikbaar na reservatie (30 €/dag)
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