Sponsorpakketten voetbalvereniging WVC

Sponsors opgelet: unieke
mogelijkheden om 600
leden en ruim 175
vrijwilligers te bereiken.

Pakket Brons € 75,-•
•

2 toegangskaarten voor de wedstrijden van het eerste voor het gehele seizoen.
Sponsoring wedstrijdbal: hele weekend staat uw naamsvermelding op het standenbord in de kantine van
WVC. Daarnaast aankondiging op de website + Facebook.

Pakket Zilver € 250,-- (driejarig contract)
•
•
•
•

•
•

2 toegangskaarten voor de wedstrijden van het eerste voor het gehele seizoen.
Naamsvermelding op website
Naamsvermelding in het clubblad dat drie keer per jaar verschijnt.
Vier keer per jaar de mogelijkheid een commerciële aanbieding te doen via de digitale nieuwsbrief (bereik
van ruim 500 abonnees). Al het aanbod wordt in één keer aangeboden aan de leden en daarnaast ook via
de social media accounts van WVC verspreid.
Reclamebord langs het hoofdveld (exclusief aanmaakkosten bij een nieuw bord, kosten ongeveer € 175).
Uitnodiging familiedag in juni 2015 voor 2 personen.

Pakket Goud € 500,-- inclusief lidmaatschap Sponsorclub WVC (driejarig contract)
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

4 toegangskaarten voor de wedstrijden van het eerste voor het gehele seizoen.
Logo op website met doorlink naar eigen website.
Advertentie in het clubblad ter grootte van 1/10 deel van een A4 pagina dat drie keer per jaar verschijnt.
Vier keer per jaar de mogelijkheid een commerciële aanbieding te doen via de digitale nieuwsbrief (bereik
van ruim 500 abonnees). Alle advertenties worden gebundeld en daarnaast ook via de social media
accounts van WVC verspreid.
Reclamebord langs het hoofdveld inclusief aanmaakkosten.
Logo op het sponsorbord van de sponsorclub van WVC in de kantine.
Naamsvermelding op kantine TV (op verzoek mogelijkheid tot het bieden van uw diensten/producten).
De sponsorclub van WVC is shirtsponsor van alle teams van WVC m.u.v. heren 1 (za+zo), dames 1 en A1.
Uitnodiging familiedag voor 2 personen.
Uitnodiging sponsorbijeenkomst met optimale mogelijkheden tot het leggen van contacten met overige
sponsoren.

Pakket Diamant € 2.000,-- topsponsor inclusief lidmaatschap Sponsorclub WVC (driejarig contract)
•
•
•
•

•
•
•
•
•

6 toegangskaarten voor de wedstrijden van het eerste voor het gehele seizoen.
Logo op website met doorlink naar eigen website.
Advertentie in het clubblad ter grootte van 1/4 deel van een A4 pagina dat drie keer per jaar verschijnt.
Vier keer per jaar de mogelijkheid een commerciële aanbieding te doen via de digitale nieuwsbrief (bereik
van ruim 500 abonnees). Alle advertenties worden gebundeld en daarnaast ook via de social media
accounts van WVC verspreid.
Dubbel reclamebord langs het hoofdveld inclusief aanmaakkosten.
Logo op het sponsorbord van ‘de sponsorclub van WVC’ in de kantine.
Logo op kantine TV waarbij u de mogelijkheid heeft zelf uw diensten/producten aan te bieden.
Reclamebord op aankondigingsbord wedstrijden langs de Alkemadelaan.
Shirtsponsor heren 1 (zaterdag of zondag), dames 1 of A1.

•
•
•

•
•

•

Vier keer per jaar een redactioneel artikel in de digitale nieuwsbrief (onderwerp naar eigen inzicht.
Bijvoorbeeld vacatures, laatste nieuws etc).
Vlag tijdens wedstrijden van heren 1 en dames 1.
De mogelijkheid om via de KNVB ClubApp uw diensten/producten/vacatures aan te bieden. Met deze app
bieden we onze leden alle officiële uitslagen, programma’s, standen en afgelastingen van WVC. Ook is
daar het laatste verenigingsnieuws te vinden. De KNVB ClubApp is een ideale manier voor een unieke
1-op-1 communicatie van u als hoofdsponsor met onze leden.
Uitnodiging familiedag 2 personen
Uitnodiging sponsorbijeenkomst 2 personen met optimale mogelijkheden tot het leggen van contacten
met overige sponsoren.
Optie voor organisatie van bedrijfsvoetbaltoernooi voor medewerkers van sponsors.

Interesse of vragen over de sponsorpakketten? Neem gerust contact op met een van de leden van de
sponsorcommissie.
Dennis van Tol
Telefoonnummer: 06 533 68 860
Mail: denis75tol@hotmail.com
Nicolien van der Wereld
Telefoonnummer: 06 389 035 00
Mail: nvanderwereld@hotmail.com
Ed Muller
Telefoonnummer 06 531 60 370
Mail: ed.muller@ziggo.nl

