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Brussels Stephex Masters 2018: Audi opnieuw
hoofdpartner van prestigieus paardenevenement

Van woensdag 29 augustus tot en met zondag 2 september vormt het landelijke Meise
opnieuw het decor voor de Brussels Stephex Masters, een van ’s werelds hoogst aangeschreven
paardenevenementen.
De Brussels Stephex Master is een vijfsterrenjumping; het allerhoogste niveau in deze
sportdiscipline. De top van de jumpingsport strijdt er over de moeilijkste parcours voor de zege.
Audi, dat voor de vierde keer op rij partner is van dit evenement, voorziet er een exclusieve Audiloge en exposeert er in première haar nieuwste modellen: Audi A6 Avant en Audi Q8. De gelukkige
winnaar van de CSI5-wedstrijd mag bovendien als trofee met de nieuwe Audi A6 Berline naar huis
rijden. De winnaar van de CSI2-wedstrijd mag de sleutels van een Audi Q2 in ontvangst nemen.
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Brussels Stephex Masters is vrij toegankelijk voor het publiek zodat de ruiters hun topprestaties
kunnen neerzetten voor talrijke enthousiaste toeschouwers. De organisatie zorgt er door artistieke
randanimaties elk jaar voor dat het event meer is dan ruitersport alleen. Rond de piste wordt een
tijdelijk lifestyledorp neergezet met shops, kinderanimatie en eetkraampjes. Als de paarden ‘s
avonds terug op stal staan, kunnen de toeschouwers genieten van een spektakel, liveoptredens en
dj-sets.
Data: 29 augustus – 2 september
Locatie: Linthoutseweg 2-5, 1861 Wolvertem (Meise)
Info: http://www.stephexmasters.com/nl/home

De Audi groep stelt wereldwijd ruim 90.000 personen tewerk, waaronder 2.525 in België. In 2017 verkocht het
merk met de vier ringen wereldwijd ca. 1,878 miljoen nieuwe wagens, waarvan er 33.323 ingeschreven werden
in België. In ons land bereikte Audi in 2017 een marktaandeel van 6,1%. Audi focust op de ontwikkeling van
nieuwe producten en duurzame technologieën voor de mobiliteit van de toekomst.
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