
6 juni 2022

FBK Games,

al 40 jaar een 
internationaal topsport 

event met stevige 
Twentse roots!



Al 40 jaar een begrip!

FBK Games dankt haar naam aan één van Nederlands 
grootste atleten ooit: Fanny Blankers-Koen. In de geest van 
Fanny Blankers-Koen maakt de FBK Games topatletiek 
toegankelijk en biedt het (inter)nationale topatleten en 
talenten een podium om zichzelf in Nederland te laten zien 
aan het grote publiek. 

FBK Games is door de jaren heen hét decor voor historische 
Wereld-, Europese-, en Nationale records. 

Vanuit die liefde voor de atletiek is FBK Games een 
belangrijke proeftuin voor nieuwe innovaties in de 
atletiekwereld geworden.

FBK Games inspireert sporters, bezoekers, ondernemers 
en fans om grenzen te verleggen, in beweging te komen 
en zich verder te ontwikkelen. 



Ambitie

De nationale en internationale top van de 

atletiekwereld verschijnt jaarlijks aan de start 

in Hengelo. In een inspirerend FBK Stadion, 

bieden we talent een podium om zichzelf te 

ontwikkelen en te presenteren aan de wereld. 

Daarbij ondersteunen en motiveren we 

atleten, ondernemers en fans om het beste uit 

zichzelf te halen en te gaan voor unieke 

prestaties. 

FBK Games is meer dan alleen een eendaags 

topatletiek event. We zetten de kracht en de 

impact van het event dan ook bewust in voor 

economische en maatschappelijke impact. 



VIP Plaza, ben jij er bij?

Op maandag 6 juni is het zover; 

FBK Games 2022.

Voor en na de wedstrijd toegang tot de VIP 

Plaza, waar je samen met relaties in een fijne 

ambiance heerlijk kunt vertoeven, 

netwerken en kunt genieten van muziek,  

hapjes en drankjes. Alles tot in de puntjes 

geregeld mét afterparty. 



Tijdens de wedstrijd

Zal het je aan niets ontbreken op de hoofdtribune. 

Met goede zitplaatsen om alle spectaculaire onderdelen van 

de FBK Games te bewonderen. Front row bij het onderdeel 

polstokhoogspringen, waar ook dit jaar de verwachtingen 

hoog gespannen zijn voor Olympisch kampioen Mondo 

Duplantis. 

Geniet van heerlijke hapjes en drankjes terwijl de topatleten 

alles op alles zetten om nieuwe (wereld)records te vestigen.

Het gebeurt allemaal in Hengelo!



VIP Tickets 



Inhoud VIP Pakket

- Toegang tot VIP Plaza.
- Late lunch.
- Voorbeschouwing door Ellen van Langen.
- Gereserveerde zitplaats op de hoofdtribune.
- Verzorging tijdens de wedstrijd met hapje en 

drankje.
- Afterparty in VIP paviljoen met hapje en drankje.
- Meet & Greet met topatleten, 

na afloop van de wedstrijden.
- Gereserveerde parkeerplaats.



Prijzen VIP Pakketten

- VIP Tickets los €    245,-

- VIP Pakket Basis
6 tickets € 1.350,-

- VIP Pakket Brons
10 tickets € 2.250,-

- VIP Pakket Zilver
20 tickets € 4.250,-

- VIP Pakket Goud
50 tickets € 9.950,-

Genoemde prijzen zijn excl. BTW



Al gedacht aan?

Naast onze VIP pakketten zijn er nog veel meer 

mogelijkheden om er voor te zorgen dat jij samen met 

jouw klanten een dag hebt om nooit te vergeten.

Denk hierbij aan:

- Eigen (gereserveerde) tafel. 

- Meet & Greet met een van de atleten.

- Activaties richting VIP Gasten.

Prijs op aanvraag



Meer info?

Er is veel mogelijk en wij denken graag met je mee.

Wil je meer info of een van de Hospitality pakketten afnemen?

Dat kan! 

Neem contact op met Lian Pierik:

lian@fbkgames.nl 

06 - 50 55 666 5

mailto:lian@fbkgames.nl


Samen op naar een 
fantastische editie 

2022!


