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SPONSORMOGELIJKHEDEN
Er zijn verschillende manieren om onze vereniging te sponsoren:
• Teamsponsoring, bijvoorbeeld door shirtreclame
• Adverteren in ons clubblad “De Smashparade”
• Reclameborden in de zaal
• Internetsponsoring
• Materiaalsponsoring, bijvoorbeeld aanschaf van een nieuwe tafeltennistafel
• Bedrijfsgerichte sponsoring
Hieronder worden de verschillende mogelijkheden uitgewerkt.

SPONSORMOGELIJKHEDEN
Onze teams spelen in de regionale competitie, waardoor de meeste wedstrijden in Brabant
en Zeeland gespeeld worden. Er zijn tevens spelers die deelnemen aan enkele regionale en
landelijke toernooien. Het is voor onze spelers verplicht om competitie en externe toernooien
in de clubkleding te spelen.
Voor shirtreclame worden de volgende bedragen gehanteerd:
Type

Prijs

Senioren team 1

€ 300,- per jaar

Senioren team 2

€ 200,- per jaar

Overige teams (incl. jeugdteams)

€ 150,- per team per jaar

Hoofdsponsor

€ 1200,- per jaar

Bijkomende eenmalige kosten zijn:
• Shirts (exclusief reclame) à € 15,- per stuk
• Drukkosten van de reclame, welke afhankelijk is van kleurgebruik en plaatsing van de
reclame
Teams bestaan uit minimaal 3 en maximaal 5 personen.
Naast shirtreclame is er bijvoorbeeld ook de mogelijk om een team te sponsoren middels
reclame op trainingspakken, tassen, korte broeken en/of via aankopen van materiaal (bijv.
trainingspakken). De kosten hiervoor zijn afhankelijk van uw keuzes.
Mocht u interesse hebben in het sponsoren van meerdere teams kunnen afwijkende
prijsafspraken gemaakt worden.

INTERNETSPONSORING
De website van de vereniging ontvangt maandelijks ongeveer 10.000 hits. Naast de “statische”
informatie, zoals openingstijden, bestuursinformatie en dergelijke, wordt ook dynamische
informatie als competitieresultaten gepubliceerd op de site. We bieden de mogelijkheid om
uw bedrijfslogo als banner op onze website te plaatsen.
Type

Afmeting

Prijs

Banner gehele website zichtbaar

300 x 100

€ 100,- per jaar

Banner bij alle nieuwsberichten

600 x 100

€ 80,- per jaar

Banner op pagina naar keuze

600 x 100

€ 50,- per jaar

De banner wordt aangeleverd door u. In de banner kan uiteraard een link naar uw bedrijfssite
opgenomen worden. In het geval dat er meerdere adverteerders zijn voor eenzelfde pagina,
dan zal de banner automatisch geroteerd worden.

ADVERTEREN IN HET CLUBBLAD “DE SMASHPARADE”
Ons clubblad verschijnt minimaal 6 keer per jaar en wordt zowel elektronisch in .pdf formaat
als op papier verspreidt. Het heeft een oplage van 180 exemplaren en er is ook een exemplaar
beschikbaar in bibliotheek “Het Markiezaat” Halsteren.
Voor advertenties worden de volgende bedragen gehanteerd:
Type

Prijs

¼ pagina A4

€ 50,- per jaar

½ pagina A4

€ 90,- per jaar

1 pagina A4

€ 150,- per jaar

Hoofdsponsor

€ 1200,- per jaar

De advertentie wordt door u aangeleverd. Het elektronisch verspreiden van ons clubblad heeft
als voordeel dat u ook in kleur kan adverteren.

RECLAMEBORD IN DE ZAAL
Onze zaal wordt jaarlijks door ongeveer 1800 mensen bezocht, voornamelijk tijdens het
competitieseizoen. Deze mensen hebben in de zaal de mogelijkheid om bordreclame te
bekijken.
Kosten: € 125,- per jaar
Aanmaakkosten van het bord komen éénmalig ten laste van uw bedrijf. U kunt het bord zelf
laten maken of dit door de vereniging uit te laten voeren. Als u de reclameborden door ons
laat maken dan variëren de kosten van € 60,00 tot € 90,00. Deze kosten zijn afhankelijk hoe
de reclame wordt aangeleverd en de hoeveelheid kleuren van de reclame en zullen uiteraard
vooraf gespecificeerd worden.

MATERIAALSPONSORING
Een complete tafeltennistafel kost op het moment van schrijven ongeveer €700,- inclusief
BTW.
De tafel wordt afgeschreven over 5 jaar. Uw bedrijfsnaam/product wordt via een sticker
gedurende 5 jaar zichtbaar gemaakt op de zijkant van de tafel.
De verbintenis wordt voor 5 jaar aangegaan tegen de aanschafwaarde van de tafel.

