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Joyce van Luttikhuizen
Kitty van der Linden

Sponsoring van Tennisvereniging Beekbergen wat heeft U eraan?

Naast betrokkenheid met onze actieve en sportieve tennis-vereniging en haar leden,
en onze welgemeende dank voor uw ondersteuning, moet sponsoring natuurlijk ook
iets voor u opleveren. Tennisvereniging Beekbergen stelt zich als doel de belangen
van sponsoren optimaal te behartigen om zo tot een win-win situatie te komen.
Welke concrete voordelen biedt sponsoring?

●

Extra pubiciteit voor uw bedrijf of product

●

Men ziet uw logo ook op de tennisclub terug

●

Fiscale aftrekbaarheid

●

Ontwikkeling van extra en nieuwe activiteiten

Beschrijving T.V. Beekbergen
Het tennispark is prachtig en zeer centraal gelegen. Het park biedt 6 goed
onderhouden en verlichte banen met daarnaast een aparte baan voor jeugdleden
en een oefenkooi. De banen zijn het hele jaar door bespeelbaar.
Er zijn een kleine 300 leden die vanuit een straal van 25 kilometer komen tennisen.
Er zijn meerdere tennisleraren verbonden aan de club waardoor continuiteit van
tennislessen voor de leden is gewaarborgd.

Doelgroepen
In de aanpak worden duidelijk een tweetal doelgroepen onderscheiden
• Particulieren
• Bedrijven
Voor beide doelgroepen worden verschillende sponsormogelijkheden
aangeboden

Particulieren
Club van 50.
Voor particulieren een naamsvermelding op het “club van 50” bord wat een
prominente plek in het clubhuis heeft.
€ 50,- per jaar. Wordt elk jaar via automatisch incasso geincasseerd.

Afmeting
Maakkosten
Jaarkosten
Jaarkosten
Jaarkosten
Afmeting
Maakkosten
Jaarkosten
Looptijd

: 6 bij 2 meter
: € 375- incl. opdruk
: € 250,- (baan 1+2)
: € 200,- (baan 3+4)
: € 150,- (baan 5+6)
: 3 bij 2 meter
: € 150,- incl. opdruk
: € 150,: 3 jaar

TSPD
Stationsstraat 30
5281 GE Boxtel
06-53246728
www.windscreens.nl

Windscreens van 6 bij 2 meter… nog enkele
plaatsen vrij! ( de huidige prijzen van € 100,- jaarkosten zijn al enkele jaren hetzelfde
en niet marktconform, vandaar de aanpassing) Huidige sponsoren krijgen als eerste de keus waar ze
willen hangen tegen welke prijs.

Offerte 3 stuks windscreens van verschillende formaten:
- nieuwe windscreens
- sponsors worden aangeleverd
- aantal in overleg
- 12 m x 2 m (1,9 m afgewerkt)
- 6 m x 2 m (1,9 m afgewerkt)
3 m x 2 m (1,9 m afgewerkt)
-

TSPD ontvangt EPS od Ai bestand van de sponsor
TSPD maakt concept ontwerp voor goedkeuring
kleur windscreen licht groen
opdruk zwart
confectie: zoom inclusief ringen

- 12 m windsreen inclusief drukkosten € 375,00
- 6 m € 275,00
3 m € 200,00
- 12 m totaal 60 musketonhaken € 17,50
6 m totaal 36 musketonhaken € 12,50
3 m totaal 24 musketonhaken € 7,50
-

aflevering op het tennispark per windscreen € 17,50
prijzen exclusief BTW
Facturering/betaling aan sponsor na opdracht bevestiging
levering ± 2 weken na opdracht bevestiging van de sponsor

Wij organiseren het toernooi, u verbindt aan het
hele toernooi uw bedrijfsnaam….
Bedrijfsnaam op flyer
Bedrijfsnaam op Facebook
Vlaggen plaatsen (zelf aanleveren)
Uw eigen idee is zeker bespreekbaar o.a eigen
broodjesnaam…
1 malig (vaker mogelijk) € 300,-

Uw eigen tennistoernooi

Jaarkosten : € 75,Looptijd
: 3 jaar
Aanschaf
: € 160,- plus paal € 50,(excl 21% btw)
De aanschaf wordt betaald door de
sponsor. Er worden twee stickers met uw
bedrijfslogo bijgeleverd. U krijgt eerst een
proefdruk van de leverancier.
Firma Rekre Sport
Tolweg 9
3741 LM Baarn 071-5223535
www.rekresport.nl

6 x Nieuwe telborden zijn heel hard
nodig, uw logo is duidelijk aanwezig.

Afmetingen
Maakkosten
Jaarkosten
Looptijd

: 50 cm lang en 20 cm hoog
: € 60,- (excl. btw)
: € 75,: 3 jaar

Uw logo komt op geschuimd PVC van 4 mm dik. 4
ophanggaten in de hoeken.
Signdirect.nl
Fabrieksweg 2a 7451 PT Holten
0571-262115
www.signdirect.nl

Uw bedrijfslogo of naam bij de entree
van ons tennispark

Afmeting
Maakkosten
Jaarkosten
Looptijd

: 1,5 meter
: € 150 (excl. btw)
: € 150,: minimaal 3 jaar

Robuuste tuinbank van echt Veluws
hout.
Kan onbehandeld 12 tot 15 jaar
meegaan.
Dikte is 5 cm en de lengte is 1.5 meter
Houthuus
Hoenderloseweg 133a
7339 GE Ugchelen
06-20742789

Uiterst robuuste nieuwe banken voor op
de tennisbanen. In de bank kan uw
bedrijfslogo komen te staan.

Afmeting
: 90 cm breed en 3.20
hoog
Maakkosten : € 150,- incl. tas en
pen (excl. btw)
Jaarkosten : € 50,Looptijd
: 3 jaar
Uw beachflags worden bij elk
toernooi voor u opgezet en op een
100% zichtplek gezet.
Firma Bos vlaggen
Nagelpoelweg 90
7333 NZ Apedoorn
055-5063392
www.bosvlaggen.nl

Bij elk toernooi en competitie uw eigen
beachflags op de banen….

Afmeting
Maakkosten
45,Jaarkosten
Looptijd

: 2.50 lang en 60 hoog
: € 250,- plus 3 beugels €
: € 150,: 3 jaar

Borden worden geleverd van Volkern
Trespa en zijn 6 mm dik. Ze worden d.
m.v een u-profiel aan de onderkant en
beugels aan de bovenkant bevestigd.
Worden geleverd in twee kleuren
stelling. Full color is GEEN optie.
TSPD
Stationsstraat 30
5281 GE Boxtel
06-53246728
www.windscreens.nl

Publiwall…. Uw eigen reclamebord op een A1
lokatie. Publiek en spelers kijken recht op uw
bedrijfsnaam.

Offerte reclameborden:
Formaat:
Materiaal:
Kleur:
Signing:
Sponsor:
TSPD:
Opdracht:
levering:
Kosten:
per bord
Montage:
het bord
Kosten:
Facturering:
Betaling:
Prijzen:

- 250 cm x 60 cm
- Volkern Trespa 6 mm
- wit aan beide zijde
- naar keuze via fullcolour printen
- levert EPS of Ai bestand aan
- maakt vrijblijvend een concept ontwerp
- productie start na opdracht van de sponsor
- +/- 2 weken na opdracht
- materiaal inclusief begeleiding, ontwerp en signing € 250,00
- d.m.v. 3 beugels, blinde montage zonder beschadiging aan
- per beugel welke wordt mee geleverd € 15,00
- naar sponsor na opdracht
- na opdracht verstrekking
- exclusief BTW

Mogelijkheden
•Winddoek op tennisbaan aanschaf doek vanaf € 200,- tot € 375,•Driejarig contract € 250,- 200,- of 150,- per jaar
•Advertentiebord buiten € 75,- per jaar
•Publiwall 3 jarig contract € 150,- per jaar
•club van 50 voor particulieren € 50,- per jaar
•Bankjes € 150,- per jaar
•Beachflag € 50,- per jaar
•Telborden € 75,- per jaar
•Afhangbord Rabobank (Jan?)
•Jaarlijks 1 dag accommodatie ter beschikking ten behoeve van
bedrijfssportdag (in overleg) €

Afsluiting

