Sponsorboek

Sponsormogelijkheden

Er zijn verschillende manieren om onze vereniging te sponsoren:
• Shirtsponsoring

• Adverteren in nieuwsbrief

• Sponsoring in natura

• Hoofdsponsor

• Reclamebord

Shirtsponsoring
Onze teams spelen hun

competitiewedstrijden in Zuidwest-

Nederland. Daarnaast zijn er enkele spelers
die deelnemen aan regionale en landelijke

toernooien. Het is voor onze spelers verplicht
om tijdens competitiewedstrijden en

toernooien de clubkleding te dragen.
Voor shirtreclame is een vanafprijs van €150,-.
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.

Sponsoring in natura

Sponsoring in natura kan op allerlei manieren. We zullen ieder voorstel dus apart
bespreken.

Een aantal voorbeelden van sponsoring in natura zijn:
• Catering verzorgen van evenementen

• Schenken van materiaal voor de jeugd

• Beschikbaar stellen van prijzen voor toernooien

Reclamebord

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: € 150,- 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.

Adverteren in nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief verschijnt minimaal 6

keer per jaar en wordt digitaal verspreid.
Daarnaast bieden we de optie tot een

advertorial of plaatsen van aanbiedingen
in overleg.

De advertentie wordt door u aangeleverd.
Het elektronisch verspreiden van ons

clubblad heeft als voordeel dat u ook in
kleur kan adverteren.

Hoofdsponsor

We bieden ook de mogelijkheid om uw bedrijf als hoofdsponsor aan onze vereniging te

binden. Als hoofdsponsor biedt u onze vereniging de grootste ﬁnanciële ondersteuning.
We kijken daarom graag samen naar de precieze invulling zodat we tot een mooie
samenwerking kunnen komen.

Interesse of meer weten?
Neem dan vrijblijvend contact op via
sponsoring@ttvhetmarkiezaat.nl

Staakberg 4C, 4613 BL Bergen op Zoom

www.ttvhetmarkiezaat.nl
/ttvhetmarkiezaat

@ttvhetmarkiezaat

