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                                                                   8 & 9 oktober 2022  (Porseleinhallen) 
 
 Beste ondernemer 
  
Na een eerste zeer geslaagde editie van het Groot-Wevelgems Bier Festival organiseren we begin oktober een tweede 
editie. Vorig jaar werden we geconfronteerd met coronamaatregelen. Omdat er volgens virologen tijdens de 
wintermaanden opnieuw een stijging ZOU kunnen zijn van het aantal coronabesmettingen hebben we beslist om het 
festival enkele weken te vervroegen. 
 
De brouwers van Moorsele, Gullegem en Wevelgem krijgen op 8 en 9 oktober 2022 dit jaar het gezelschap van een lokale 
wijnbouwer (link), alsook van lokale koffiebrander (link). Daarnaast werken we terug samen met foodtrucks uit Groot-
Wevelgem. 
 
Vorig jaar hebben we dankzij extra sponsoring een mooi festival kunnen organiseren. Dit jaar zullen we dit opnieuw doen 
maar met extra medewerkers, extra openingsuren (zondag vanaf 11 uur i.p.v. 14 uur) en op zondagmiddag kan er 
ingeschreven worden voor een sessie ‘Koken met bieren uit Groot-Wevelgem’.   Mits we voldoende sponsoring krijgen 
bekijken we ook de mogelijkheid om één of meerdere coverbands te voorzien. 
  
Voor de sponsoring worden de tarieven van vorig jaar behouden: een banner voor een nadar (250x75cm) kost € 75, een 
banner voor een Heras (350x175cm) kost € 125. Net zoals vorig jaar kunnen we ook andere vormen van sponsoring 
organiseren (beachvlag, roll-out banners, doek aan balustrade, …). Als er interesse is om meerdere banners op te hangen 
kunnen we een korting toekennen.   Gelieve ook jullie logo digitaal aan ons te bezorgen. Dit wordt ook opgenomen in het 
infoblaadje dat iedere bezoeker bij binnenkomst zal ontvangen. Behalve een opsomming van de bieren en hun 
beschrijving zullen de logo’s van de sponsors ook afgedrukt worden. 
  
De banners mogen afgegeven worden aan de porseleinhallen op vrijdag 7 oktober vanaf 18u of op zaterdag 8 oktober 
tussen 10u en 12u.  Als dat moeilijk is kunnen we ook afspreken dat ze eerder die week op een andere locatie worden 
afgeleverd. 
 We zorgen voor een document voor de sponsoring, storten mag op rekening : 
BE13 0019 1602 5539 
Groot-Wevelgems Bier Festival 
Guido Gezellestraat 21  - 8560 Wevelgem 
Mededeling : GWBF sponsoring+reclame (nadar/Heras/ander) 
  
Graag ons ook even de bedrijfsgegevens bevestigen die we moeten opnemen op het ontvangstbewijs. 
  
U helpt ons ook met het uithangen van een poster in uw bedrijf (op A3 of A2 formaat) of indien u een horecazaak hebt 
door het gebruiken van onze bierviltjes.  De achterkant van deze brief kan ook uitgehangen worden (bv op een prikbord). 
 
Wij verkopen startpakketten @ € 15 per stuk, dit bestaat uit een glas en 6 jetons. Het glas kan je bij het verlaten 
meenemen of inruilen voor een Wevelgems bier. Indien er interesse kan je startpakketten vooraf kopen zodat wij deze 
klaarzetten voor jouw collega’s. De glazen zitten in een doos van 6 stuks, indien gewenst kunnen we dozen van 6 glazen 
met jetons klaarmaken waarbij jij deze uitdeelt. (onze webpagina is nog niet bijgewerkt maar check ook www.gwbf.be 
nog even de volgende weken) 
 
Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie op info@gwbf.be    
  
Alvast bedankt voor uw steun ! 
  
Karen Decoene, Kurt Decoene & Carlo De Winter 
 
Vzw Gilde van de Wevelgemse Brouwers 
Organisator van het Groot-Wevelgems Bierfestival 
Carlo De Winter   0497 26 32 26                                           Kurt Decoene  0473 63 75 72 
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