Sponsorpakketten NVC september 2017 info: sponsoring@sv-nvc.nl
Speciale acties geldig t/m oktober 2017-09-07
Lot shirtsponsorloterij

€ 250,- (zie bijgesloten flyer)

Reclame doek langs het veld
€ 299,1 jaar een reclamedoek van 5 meter met uw logo langs het veld.
Hoofdsponsor

• 4 doeken langs het veld 4*5 meter
• Vermelding op rug wedstrijdkleding
en trainingskleding van een team
• Lid van “Vrienden van NVC”
• Banner op NVC-website
• Digitale advertentie op Kantine- TV
• Advertorial in nieuwsbrief

€ 2500

Top sponsor
“Huisvrienden”

• 2 doeken langs het veld 2*5 meter
• Vermelding op rug wedstrijdkleding
en trainingskleding van een team
• Lid van “Vrienden van NVC”
• Banner op NVC-website
• Digitale advertentie op Kantine- TV
• Advertorial in nieuwsbrief

€ 1250

• Prominente vermelding op kleding
en materialen champions league
• Vermelding naam bij het
champions league veld
• 4*5 meter bord op achterzijde veld
• Kleding jeugdtrainers
• Jeugd trainingshesjes
• Sponsor NVC Facebook
• Vermelding op inschietbord
• Limonade aangeboden door …
(vermelding op limonade trays)
• Sponsordoek 5 meter
• Reclame op 5 wifiborden
• Vermelding in kantine
Vermelding website
• Logo op bal
• Bord bij ingang van elk veld
• Vermelding in kantine
• Vermelding website
• Prominente vermelding op website
…. Feliciteert de jarigen van
vandaag…
• Vermelding in kantine
• Exclusieve leverancier van
kampioenstaarten en overige
brood en banket.
• Kleding
• 5 meter bord
• vermelding in kantine
• vermelding website
• 50 meter bord
• Veld krijgt naam van Sponsor

€ 2500

Thema sponsoren
Champions league
sponsor
“Vriend van de Champions”

Jeugdsponsor
“Vriend van de jeugd”

Wifisponsor
“Voor alle goede vrienden”
Ballensponsor
“De ballen van .”.

Verjaardagssponsor
“Gefeliciteerd door bakkerij”.

Sponsor G Voetbal
“Vriend van G Voetbal (de
G7)”
Vriend van veld 3

€ 1750

€ 500

€ 1000

€ 500

€ 500- € 1000

Op aanvraag

Vrienden van NVC

Bordsponsor

Teamsponsor

Club van 100
Overige
sponsormogelijkheden

• Vermelding op bord bij ingang
terrein en kantine
• Deelname aan jaarlijkse NVC diner
• Uitnodiging voor
sponsorbijeenkomsten en
evenementen
• Borden
• 2,5 meter
• 5 meter

Minimaal € 250

• Wedstrijdkleding voor zover
beschikbaar

€ 375 (excl. jaar 1 €250
maakkosten)
€ 550 (excl. jaar 1 €300
maakkosten)
€ 150 (t/m b teams)
€ 250 (a teams en hoger)
€ 150 (t/m b teams)
€ 250 (a teams en hoger)

Vermelding op bord club van 100
Scherm, website, facebook

v.a. € 50
€ 100- €150

• Trainingskleding

Prijzen zijn exclusief productiekosten en BTW. Maatwerk van sponsorpakket is in overleg
mogelijk.

