Sponsorpakket

Hoofdsponsoren v.v. ZNC

Welkom bij ZNC
U krijgt dit boekje omdat wij u graag als sponsor
willen begroeten. Als sponsor maakt u deel uit
van een hechte vereniging met bijna 400 leden.
Onze club staat voor sportiviteit, eensgezindheid, gezelligheid en vriendschap.
Op 23 juni 1951 zijn de voetbalclubs uit Noord–
en Zuidbroek een fusie aangegaan en werd
v.v. ZNC opgericht.

Waarom ZNC sponsoren?
Als voetbalvereniging kunnen we niet zonder
sponsoring van het bedrijfsleven. Op deze manier
houden we de kosten voor onze leden zo laag mogelijk
en hoeven we bijvoorbeeld de kosten voor onderhoud
niet te verrekenen in de contributie. Zo blijft de sport
voor iedereen bereikbaar. Daarnaast levert het uw
bedrijf ook iets op. ZNC zit diep geworteld in de
samenleving en heeft daardoor een groot bereik.
Uw bedrijf kan hier optimaal van profiteren.
Overzicht sponsor mogelijkheden
Hoofdsponsor
Bordsponsor
Mediasponsor
Kledingsponsor
De sponsor mogelijkheden (met uitzondering
van kledingsponsor) sluit u af voor minimaal 3
jaar. Vervolgens per jaar opzegbaar.
Jaarlijks organiseren wij een event
voor onze sponsoren.
Dit is een mooie gelegenheid om in ontspannen
sfeer te netwerken.

Hoofdsponsorschap van ZNC
De hoofdsponsor steekt de selectie van het 1e elftal
compleet in een nieuw tenue ( shirts, broekjes, kousen,
trainingspakken en sporttassen).
Uw reclame komt op de kleding en sporttassen te staan.
Bordreclame langs het hoofdveld 2x (65x 300).
Vermelding op het briefpapier van ZNC.
Geluidsreclame bij thuiswedstrijden van het 1e elftal.
Advertentie op de jaarlijkse verloting (5000 loten).
Advertentie op (full color) veldverloting, bij iedere
thuiswedstrijd van het 1e elftal
Wedstrijdbal voor de eerste competitiewedstrijd.
Inclusief het ZNC mediapakket
Wij zien het hoofdsponsorschap als maatwerk, waarbij
wij het pakket aan uw wensen kunnen aanpassen.

Bordsponsor
Pakket 1
2 x bordreclame (65 x 300) langs het hoofdveld .
Advertentie op (full color) veldverloting bij iedere thuiswedstrijd
van het 1e elftal. Inclusief het mediapakket.
Eerste jaar € 550. Daarna € 200 per jaar.
Pakket 2
Bordreclame langs het hoofdveld (65 x 300)
inclusief mediapakket
Eerste jaar € 225. Daarna € 100 per jaar.
Pakket 2 plus
Bordreclame (voor– en achterkant bedrukt)
langs het hoofdveld (65 x 300)
Eerste jaar € 250. Daarna € 100 per jaar.
Pakket 3 zichtlocatie
Bordreclame langs het hoofdveld (65 x 300).
Het bord wordt hoog achter de doelen op een zichtlocatie geplaatst.
Inclusief mediapakket
Eerste jaar € 375,- -.
Daarna € 250,- -.
Pakket 3 plus zichtlocatie
Bordreclame (voor– en achterkant bedrukt)
Het bord wordt hoog achter de doelen op een zichtlocatie geplaatst.
langs het hoofdveld (65 x 300)
Eerste jaar € 450,- -.
Daarna € 250,- -.

Mediapakket
Uw naam en logo op de website ,ZNC
facebook,twitter en groot LCD scherm in de kantine
Jaarlijks € 95

Kledingsponsor
De sponsor steekt het elftal/team in een nieuw tenue/shirt
en/of short. Uw reclame komt op shirt en/of short te staan.
Het team komt samen met u op de foto. We laten de foto met een
begeleidende tekst plaatsen op Menterwolde.info en overige media,
o.v.v. van uw naam.
Inclusief het ZNC mediapakket
Prijs bij overeenkomst
Tenue
Elftal
€ 1150*
F/E team
€ 675 *

Shirt
€ 695*
€ 370*

Short
€ 395 *
€ 245 *

U betaalt dit bedrag eenmalig. U kunt deze sponsorvorm ook
combineren met een andere sponsorvorm. Vraag naar de
mogelijkheden.
* De prijs is een indicatie. Het is mogelijk dat de kosten voor
de kleding iets meer of minder zijn.

Heeft u interesse ?
Werk aan uw bekendheid en verhoog uw omzet met een
sponsorovereenkomst bij voetbalvereniging ZNC.
Graag wisselen wij met u van gedachten over wat wij voor
elkaar kunnen betekenen.
Neem vrijblijvend contact met ons op.
Geert Strabbing
Sinus Schuiling
Jasper Molema
John Stuut

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

06-50501070
06-40269457
06-30307221
06-25545646
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info@strabbing.info
sinusschuiling@hotmail.com
jaspermolema@hotmail.com
johnstuut1978@gmail.com

