
BUSINESS SEATS
SEIZOEN 2016-2017



WELKOM IN DE GROOTSTE BUSINESS CLUB VAN LIMBURG

KRC Genk staat niet alleen voor topvoetbal in een uniek kader. De Cristal Arena is een ontmoetingsplaats met méér dan 600 bedrijven.
Hiermee zijn we 20 maal per jaar de grootste business club van Limburg, en daar zijn we trots op. Leg op een informele manier professionele 
contacten, maar beleef ook méér! Vanaf volgend seizoen lanceren we nieuwe initiatieven waarmee we onze business community enkele malen 
per jaar actief met elkaar laten kennismaken. Bij de start van het seizoen nodig ik u hiervoor graag persoonlijk uit.  

Stephan Poelmans – Commercieel Directeur KRC Genk

SEATS
Prijs voor 1 seizoen/prijs per seizoen als u voor 2 seizoenen intekent
Facturatie van reguliere competitie + facturatie toeslag Play-O�  1

• The Club € 2.000/€ 1.750 
 € 1.500 + € 500/€ 1.300 + € 450

• The Mercedes-Benz Groep € 2.700/€ 2.450 
   Jam Lounge € 2.100 + € 600/€ 1.850 + € 600

• Wesley Sonck- zaal € 1.800/€ 1.600 
 € 1.350 + € 450/€ 1.200 + € 400

• Branko Strupar-zaal € 1.800/€ 1.600 
 € 1.350 + € 450/€ 1.200 + € 400

• Bizz-Café € 1.000 
   (inclusief Football Food) € 800 + € 200

• Corner Noord 3 € 1.800/€ 1.600 
 € 1.350 + € 450/€ 1.200 + € 400

PRAKTISCHE INFO
2 business seats = 1 parkeerkaart seizoen 2016-2017

Stephan Poelmans | stephan.poelmans@krcgenk.be | +32 498 862 099
Lode Bijnens | lode.bijnens@krcgenk.be | +32 476 270 563

BIZZ-CAFÉ, 
Uniek en authentiek

business seats + Football Food!

CATERING
GASTRONOMIE EN TOPVOETBAL

Laat je verrassen door de nieuwe 
gerechten van Vandersmissen!

Champagne & hapjes, gevolgd door een 
viergangenmenu. 

Prijs: € 72,50/persoon, uitz. Bizz-Café

CORNERS
WESLEY SONCK  EN 

BRANKO STRUPAR
Beleef de wedstrijd in de meest 

populaire business corners! 

Als businesspartner krijgt u een 

KRC GENK 
CLUB CARD, 

Voor een vlotte toegang tot de 
businessruimte en het eenvoudig 

betalen van consumpties of 
aankopen in de fanshop.

NIEUW!
Vanaf volgend seizoen kan 
u uw tickets ook digitaal 
verdelen via krcgenk.be

Méér info hierover volgt bij 
de start van het seizoen.


