Publiceer gratis uw mountainbike-evenement op www.gobiking.be,
de onmisbare en gratis agenda !

Beste organisator van mountainbike-tochten en andere mountainbike-evenementen,
Sinds 28 jaar heeft Go Biking altijd bestaan onder de vorm van een papieren agenda met een oplage van 50.000 gratis
exemplaren en onder de vorm van een digitale versie op het internet. Maar dit jaar 2021 is jammer genoeg speciaal voor
alle fietsfanaten, wegens de Covid-19 pandemia en de mogelijke afgelastingen of uitstellen van de sportevenementen,
minstens in het begin van het jaar.
In 2021 betsaat dus Go Biking enkel onder een digitale vorm, op de website www.gobiking.be. Maar wees gerust, de
papieren versie komt volgend jaar terug, met haar 50.000 gratis exemplaren.
Zoals in het verleden bundelt de website van Go Biking alle mountainbike-tochten en andere mountainbike-evenementen
(let op, geen wegfiets-evenementen) die in België in georganiseerd worden, tussen nu en 31 maart 2022.
Om uw MTB-evenement gratis in onze agenda te laten opnemen, stuur ons uw info zo vlug mogelijk op of surf op de
pagina ‘Organisator’ van onze website www.gobiking.be : zo geeft u aan alle bikers de gelegenheid hun seizoen vanaf
nu te plannen en dus een keuze te maken tussen meer dan 900 fietsevenementen, waaronder de uwe !
Dit jaar, twee etappes om uw evenement(en) te laten opnemen :
1. stuur uw formulier terug of vul uw fiche zelf in op de pagina Organisator van onze website www.gobiking.be
2. u zal dan een mail met uw wachtwoord ontvangen, om uw fiche op onze website te verrijken met alle andere
details betreffende uw evenement(en).
Gezien het grote aantal fietsevenementen die in de agenda opgenomen worden, raden wij u aan om nog meer
bekendheid aan uw tocht(en) te geven door een klikbare publicitaire banner op alle blz van onze website te
reserveren. De prijs van zo’n banner bedraagt 140,00 EUR + btw.
Aarzel niet om uw ingevulde C2-formulier terug te sturen omdat het aantal banners beperkt is. Nog een verduidelijking :
indien uw evenement wegens de Covid-19 pandemie geannuleerd wordt, zal u een terugbetaling ontvangen van
90,00 EUR + btw.
Wij zijn ervan overtuigd dat uw aankondiging of uw publicitaire banner op www.gobiking.be het aantal deelnemers aan
uw evenement positief zal beïnvloeden. Wij wachten dus zo vlug mogelijk op uw info.
Ik blijf tot uw dienst voor alle bijkomende info.
Met sportieve groeten en… hou u gezond !
Christophe Poncelet
Uitgever
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FAQ - FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Enkele verduidelijkingen…

Hoe kan ik de info in verband met mijn MTB-evenement naar uw redactie opsturen ?
Om fouten te vermijden raden wij u aan om zelf uw info’s op de pagina Organisator van onze website www.gobiking.be in
te vullen. U kan ook het papieren C1 formulier invullen en het per post of per fax opsturen.
Hoe kan ik met zekerheid weten dat mijn evenement wel op de website www.gobiking.be opgenomen is ?
Na uw ingave ontvangt u een bevestigingsmail. Uw ingave wordt dan binnen de 24 uur door onze ploeg gevalideerd. Om
de opname van uw evenement na te kijken, kan u het zoeken dankij de zoekmachine van onze pagina Agenda/Kalender.
Is de opname van mijn fietstevenement wel gratis ?
Ja, er wordt u geen cent gevraagd om uw evenement op de website op te nemen indien uw evenement in België doorgaat (de
buitenlandse organisatoren betalen wel een kleine bijdrage van € 50,00 per evenement, behalve indien ze een betalende
banner reserveren).
Hoe is mijn evenement op de website www.gobiking.be gepresenteerd ?
Op de pagina Organisator van onze website vindt u een voorbeeld van een evenement-presentatie.
Het wachtwoord dat u per mail ontvangt laat u toe uw fiche op onze website te verrijken met alle details die niet opgenomen
waren tijdens uw eerste ingave : precies adres van de startlocatie, gedetailleerde starturen, beschrijving van het parcours,
inschrijvingskosten, criterium, bevoorradingen, souvenirs, douches/kleedkamers, aantal deelnemers van de vorige editie van
uw evenement, link naar uw eigen website en naar uw Facebook-pagina,…
Vanzelfsprekend kunnen de bezoekers van onze website de fietsevenementen volgens verschillende zoekcriteria terugvinden :
datum, benaming van het evenement, plaats, postcode,…
Onze Facebook-pagina neemt talrijke info’s over, o.a. de wijzigingen, de afgelastingen, de uitgestelde evenementen in
vergelijking met wat op de website oorspronkelijk verscheen,… Maar ook enkele posts betreffende evenementen waarvoor
de organisatoren een publicitaire banner op de website gereserveerd hebben.
Hoe zit het indien mijn MTB-evenement afgelast of uitgesteld wordt ?
Stuur ons gewoon een mailtje met deze info op. Tussen de resultaten van de zoekmachine op de pagina Agenda/Kalender,
wordt uw fietsevenement voorafgegaan door een groene C (voor Cancelled) indien uw evenement afgelast wordt. Zou uw
evenement uitgesteld worden tot een latere datum, wordt het niet uit de agenda verwijderd, maar wel voorafgegaan door
een groene D (Delayed); een nieuwe fiche op de nieuwe datum wordt dan gecreëerd.
Hoe staat het met het aantal bezoekers van de website www.gobiking.be ?
De voorbije jaren telden wij een gemiddelde van 2.000 à 2.500 bezoekers per dag. Wij zijn ervan overtuigd dat dit aantal
aanzienlijk in 2021 zal verhogen, onder andere wegens het feit dat er geen papieren editie zal bestaan.
Kan ik een advertentie op de website www.gobiking.be reserveren ?
Ja, gezien het grote aantal evenementen die in de agenda opgenomen zijn, kunt u aan uw evenement nog meer bekendheid
geven door een betalende publicitaire banner te reserveren, met een link naar uw eigen website of naar uw Facebookpagina. Deze banners draaien willekeurig om de 5 seconden op alle pagina’s van de website.
Om zo’n banner te reserveren, stuur zo vlug mogelijk het C2-publiciteitsformulier ingevuld terug.
Let op, wacht niet te veel om uw reservatie te boeken, want het aantal banners is beperkt ! Een te hoog aantal zou inderdaad
een negatieve invloed hebben op hun deugdelijkheid, hun impact en hun doeltreffenheid.
Eindelijk zullen de organisatoren die een banner op www.gobiking.be gereserveerd hebben,
• over verschillende posts op onze Facebook-pagina beschikken
• en hun evenement verschijnt in het rood tussen de resultaten van de zoekmachine van de blz Agenda/Kalender, dit
om meer zichtbaarheid te geven.
Wanneer wordt mijn publicitaire banner online geplaatst ?
Uw banner wordt online geplaatst bij ontvangst van uw reservatieformulier en bij ontvangst van uw materiaal (png of jpg van
600 x 400 pixels). Ze zal op onze website blijven tot de dag van uw evenement.
Hoe staat het met de facturatie van de banners ?
De prijs van een banner is 140,00 € + btw. Zou uw organisatie per ongeluk wegens de Covid-19 pandemie afgelast
worden, dan wordt u terugbetaald van 90,00 € + btw.
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Formulier C1

Indien u wenst dat uw MTB-sevenement gratis op de website www.gobiking.be opgenomen wordt,
stuur zo vlug mogelijk dit formulier naar Go Biking (scan, fax of post),
of (liefst) voer zelf uw info’s in op de pagina Organisator van onze website
In drukletters a.u.b. – Één formulier per evenement of per datum
Dag van de week : ................................................................

Datum : …….../……......................................../…….....

Plaats (stad/dorp) : ..........................................................................................................

Postcode : …………......

Provincie : .......................................................................................................................................................................
Voor de hoeveelste keer wordt uw MTB-evenement georganiseerd ? .......................................................................................
Benaming ven het evenement : ..........................................................................................................................................
Afstanden : .....................................................................................................................................................................
Starturen : van …………….. tot ………..……….
Telefoon van de verantwoordelijke (bij voorkeur een Gsm) : ..................................................................................................
Email-adres : .......................................................................................@..........................................................................
Website : http:// .............................................................................................................................................................
Organisator : club of vereniging : ......................................................................................................................................
Bij welke federatie is uw club aangesloten ? ........................................................................................................................
Verantwoordelijke Naam : ........................................................

Voornaam : .................................................................

Adres : ...................................................................................................................................................
Postcode : .........................

Plaats : ................................................................................................

Eventuele tweede contact-telefoonnummer : ................................................................................................
Maakt het evenement deel uit van een criterium, een trofee, een kampioenschap ?

O ja

O nee

Benaming van dit criterium : .............................................................................................................................................
Website van dit criterium: http:// .......................................................................................................................................
Datum van uw vorige editie ? ..…….../……........................................./……........
Aantal deelnemers (alle afstanden door elkaar) aan deze vorige editie : ..............
In te vullen indien u de bovenvermelde persoon niet bent :
Naam : ...........................................................................

Voornaam : ......................................................................

Functie in de organisatie : .................................................................................................................................................
Telefoon (bij voorkeur uw Gsm) :.........................................................................................................................................
Email-adres : .............................................................................. @..................................................................................

Datum : ….../.…../………..			

Handtekening :

PS : Z
 oals op de eerste blz van deze pdf vermeld, zal u een mail op bovenvermeld adres ontvangen, met een persoonlijk wachtwoord
om op onze website alle details betreffende uw fietsevenement te kunnen invoeren.
Zou u dit wachtwoord niet ontvangen, stuur een mail naar orga@gobiking.be of bel ons op +32 (0) 476 753 933.
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Formulier C2

Benaming van het MTB-evenement : .....................................................................................
Datum van het MTB-evenement :
…………/……………………/…………
Reservatieformulier
voor een publicitaire banner op de website www.gobiking.be
Ja, ik reserveer een publicitaire banner voor bovenvermelde organisatie tegen de prijs van 140,00 € + btw 21%
De omleiding link van deze banner is : http://……………………....................................................................................
600 x 400 pixels (breedte x hoogte)
jpg of pdf
op alle blz van de website www.gobiking.be, aan de rechterkant, met de banners van de
andere organisaties
onmiddellijk bij ontvangst door de uitgever, tot en met de dag van het evenement
bij plaatsing van de banner op de website. Zou mijn MTB-sevenement per ongeluk afgelast
worden wegens de Covid-19 pandemie, dan word ik terugbetaald van 90,00 € + btw.

Afmetingen :
Formaat :
Plaatsing :
.		
Periode :
Facturatie :
		

Ik heb er terdege ook nota van genomen dat :
• mijn evenement in het rood zal verschijnen tussen de resultaten van de zoekmachine van de pagina
Agenda/Kalender, om de aandacht van de bezoekers te trekken. Zie voorbeeld in bijlage.
• ik op 4 posts recht zal hebben op de Facebook-pagina van Go Biking.

Naam en voornaam van ondergetekende : ....................................................................................................................
Functie in de organisatie : ............................................................................................................................................
Adres : .......................................................................................................................................................................
Postcode : ....................

Plaats : ............................................................................................................................

Telefoon : ...............................................................................

Fax : .................................................................

Email : ............................................................................. @.......................................................................................

De advertentie dient gefactureerd te worden aan :..........................................................................................................
Adres : .......................................................................................................................................................................
Postcode : ....................

Plaats : ............................................................................................................................

Telefoon : …...……….…………..................................................................................................................................
BTW nr : ....................................................................................................................................................................
Datum :

….../.…../………..			Handtekening :

Stuur dit formulier zo vlug mogelijk terug naar
Go Biking • Avenue du Ruisseau du Godru 89 • 1300 Waver • België
Tel : +32 (0) 476 753 933 • Fax : +32 (0) 81 65 82 76 • Email : pub@gobiking.be

Plaatsing van de banners « Organisatoren »

Voorbeeld : verschijning in het rood tussen de resultaten
van de zoekmachine van de blz Agenda/Kalender
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