Saxenburg en sponsoring
Sponsorborden
• GOUD
reclamebord op veld 1 en 2
• ZILVER
reclamebord op veld 1
• BRONS
reclamebord op veld 2

€ 750,- per jaar
€ 500,- per jaar
€ 300,- per jaar

De productiekosten voor het opmaken en produceren van één bord bedragen € 200,- excl. BTW en
komen eenmalig bovenop bovengenoemde bedragen voor rekening van de sponsor.
Bij voorkeur worden dit soort contracten voor minimaal 3 jaar afgesloten, mede i.v.m. de productie
van borden.
Teamkleding
30% korting op mooie teamkleding uit de clublijn van Indian Maharadja bij bestelling van minimaal 8
stuks! Bedragen zijn incl. BTW, incl. Saxenburglogo en excl. bedrukking sponsorlogo.
De sponsor kan de sponsorlogo bedrukking via Intersport, Eyecatcher of via een zelf te selecteren
partij laten uitvoeren.
Hele jeugd sponsoren of senioren los sponsoren
Er zijn mogelijkheden om alle wedstrijdshirts van de jeugd te voorzien van jouw bedrijfslogo.
Dat kan voor de hele jeugd, minimaal voor 3 jaar en voor de senioren kan er bijvoorbeeld Heren1 en
Dames 1 apart gesponsord worden. Drukkosten van de shirts zijn dan voor de sponsor inclusief een
jaarlijkse bijdrage aan de club.
Algeheel clubsponsor
Heb je ideeën om de club minimaal voor 3 jaar substantieel te sponsoren, bijvoorbeeld door het
leveren van bepaalde materialen / barproducten, een specifiek jaarlijks evenement etc. dan maken
we graag een aparte afspraak om dit op maat met je te verkennen en te bespreken.
Diversen
Er zijn natuurlijk nog tal van andere mogelijkheden om te sponsoren, zoals iets in relatie tot
producten die worden aangeboden bij de bar, of iets i.r.t. het clubhuis en haar buitenruimte.
Wat krijgt de sponsor ervoor terug?
• Naamsbekendheid op de velden
• Reclamevermelding op de website, direct mailing vanuit de club en diverse social media kanalen
• Jaarlijkse netwerk- / gezelligheidsbijeenkomst
Club van 100
De Club van 100 van Saxenburg bestaat uit bedrijven, teams, leden, ouders en familieleden die per
seizoen de club met een donatie van € 100,- ondersteunen.
Met de opbrengst van de Club van 100 kan bijvoorbeeld worden bijgedragen aan een camera
systeem, waardoor de teams nog meer kunnen leren van hun wedstrijden en trainingen.
Meer informatie?
Mocht u interesse hebben om één of meerdere sponsormogelijkheden, neem dan telefonisch
contact op met de sponsorcommissie, Yvette Krützmann (06-20000150) en Fanny Ritt (06-46165421),
of contacteer ons via sponsor@saxenburg.nl.

