Naam sponsor
t.a.v………………...
Adres………………
Plaats……………...

S.v. Weiteveense Boys
Ingenieur Biewenga weg 5
7765 BG Weiteveen

Weiteveen, ……….
Betreft: Sponsormogelijkheden

Geachte heer/mevrouw,

Het doet ons genoegen u de sponsor mogelijkheden van voetbalvereniging
s.v. Weiteveense Boys aan te mogen bieden.
Wij bieden u verschillende vormen van sponsoring. U vindt ze in het hierna
volgend overzicht.
De duur van een sponsorovereenkomst is drie jaar.
Het contract zal zonder schriftelijke opzegging stilzwijgend worden verlengd.
We hopen dat wij ook uw reclameboodschap mogen verzorgen.
Wij verzekeren u, dat wij alles in het werk zullen stellen om dit tot volle
tevredenheid te verzorgen.
Wij hopen u binnenkort op ons sportcomplex te mogen begroeten.

Met sportieve groet,

S.v Weiteveense Boys

SPONSORMOGELIJKHEDEN s.v. Weiteveense Boys

RECLAMEBORD (uitgevoerd in trespa):
€ 80,00 / jaar

Reclamebord 300 cm x 65 cm.

De reclameborden worden door de sponsor zelf vervaardigd of laat dit door
s.v. Weiteveense Boys verzorgen. De materiële kosten zijn dan € 155,00 per
bord. Het bord blijft eigendom van de sponsor. S.v. Weiteveense Boys is
verantwoordelijk voor onderhoud en eventuele schade.
Een eventueel 2e bord langs het hoofdveld kost jaarlijks € 50,00 / seizoen.
BEELDSCHERMRECLAME
In de kantine wordt via beeldschermreclame uw gewenste tekst in kleur
weergegeven.
Beeldschermreclame.

€ 75,00 / jaar.

BEDRIJFSVLAG AAN HET VELD
Deze vlag wordt door de sponsor aangeleverd. De sponsor zorgt er voor dat
de vlag representatief blijft.
Bedrijfsvlagreclame

€ 75,00 / jaar.

WEDSTRIJDBALLEN
Als wedstrijdbalsponsor wordt uw bedrijfsnaam vermeld in het programmablad.
Uw bedrijfsnaam wordt omgeroepen tijdens de wedstrijd.
Uw bedrijfsnaam wordt bij de ingang van het sportpark vermeld als balsponsor
van de dag
Prijs wedstrijdbal:

€ 50,00

TENUESPONSORING
S.v. Weiteveense Boys speelt in kledinglijn Hummel. Een compleet tenue voor
een team bestaat uit.
Tenue
Shirt
Broek
Sokken
Aanvullend kan gekozen worden uit:
Trainingspakken
Sporttassen
Overige
Uiteraard zal het geheel in overleg plaatsvinden met de sponsoren.

* STERSPONSOREN *
Uniek in de regio op de amateurvelden is een draaiend reclamebord met
daarin vermeld onze *stersponsoren*. Stersponsoren zijn sponsoren die
s.v Weiteveense Boys een extra warm hart toe dragen.
Voor, tijdens en na de competitiewedstrijden en bij ander op het sportcomplex
te houden evenementen, draait dit bord. Het bord staat voor de kantine, bij de
ingang van het speelveld.
Op het bord zijn reclameborden gemonteerd van 50 cm x 100 cm met daarop
de door U gewenste tekst.
Het bord van 50 cm x 100 cm wordt door ons verzorgd en geplaatst.
Stersponsoring

€ 250,00 / jaar.

